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 المرآن

ا تُْنبُِت اْْلَْرُض ِمْن بَْمِلَها }َوإِْذ لُْلتُْم  َولِث ائَِها ٌَا ُموَسى لَْن نَْصبَِر َعلَى َطعَاٍم َواِحٍد فَاْدعُ لَنَا َرب َن ٌُْخِرْج لَنَا ِمم 
ٌٌْر اْهبِطُوا ِمْصر   ا فَِإن  لَكُْم َما َسؤَْلتُْم َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصِلَها لَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن ال ِذي هَُو أَْدنَى بِال ِذي هَُو َخ
ِ َذِلَن بِؤَن ُهْم َكانُوا ٌَْكفُُروَن بِآٌَ  ل ةُ َواْلَمْسَكنَةُ َوبَاُءوا بِغََضٍب ِمَن َّللا  ٌِْهُم الذِّ ِ َوٌَْمتُلُوَن الن بٌٌَِِّن َوُضِربَْت َعلَ اِت َّللا 

ٌِْر اْلَحّكِ ذَِلَن بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدو  [ٔٙ({ ]البمرة : َٔٙن )بِغَ
 التفسٌر:

واذكروا حٌن أنزلنا علٌكم الطعام الحلو، والطٌر الشهً، فبِطرتم النعمة كعادتكم، وأصابكم الضٌك والملل، 
فملتم: ٌا موسى لن نصبر على طعام ثابت ال ٌتؽٌر مع األٌام، فادع لنا ربن ٌخرج لنا من نبات األرض طعاًما 

: أتطلبون -مستنكًرا علٌهم-اء والحبوب التً تإكل، والعدس، والبصل، لال موسى من البمول والُخَضر، والمث
هذه األطعمة التً هً ألل لدًرا، وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره هللا لكم؟ اهبطوا من هذه البادٌة إلى 

مون اختٌارهم أي مدٌنة، تجدوا ما اشتهٌتم كثًٌرا فً الحمول واألسواق، ولما هبطوا تبٌَّن لهم أنه فً كل -م ٌُمَّدِ
على اختٌار هللا، وٌُْإِثرون شهواتهم على ما اختاره هللا لهم؛ لذلن لزمتهم ِصفَةُ الذل وفمر النفوس،  -موطن

وانصرفوا ورجعوا بؽضب من هللا؛ إلعراضهم عن دٌن هللا، وألنهم كانوا ٌكفرون بآٌات هللا وٌمتلون النبٌٌن 
 عصٌانهم وتجاوزهم حدود ربهم. ظلًما وعدوانًا؛ وذلن بسبب

[، أي اذكروا ٌا بنً إِسرابٌل حٌن للتم لنبٌكم موسى وأنتم فً ٔٙلوله تعالى:}َوإِْذ لُْلتُْم ٌَا ُموَسى{]البمرة:
 .(ٔ)الصحراء تؤكلون من المن والسلوى"

 .(ٕ)لال المراؼً:" أي وإذ لال أسبلفكم من لبل إعناتا لموسى وبطرا بما هم فٌه" 
[، "أي على نواع واحٍد من الطعام وهو المنُّ ٔٙعالى:}لَْن نَْصِبَر َعلَى َطَعاٍم َواِحٍد{]البمرة:لوله ت 

 .(ٖ)والسلوى"
 .(ٗ)لال الثعلبً:" ٌرٌدون به ما رزلوا فً التٌه من المن والسلوى" 
 .(٘)لال لتادة: ملّوا طعامهم، وذكروا عٌشهم الذي كانوا فٌه لبل ذلن" 
 .(ٙ)العالٌة:"كان طعامهم السلوى وشرابهم المن، فسؤلوا ما ذكروا"ولال أبو  

 .(2)"ال ٌتؽٌر أبدا هو المّن والسلوى لن نصبر على أن ٌكون طعامنا الذي لال المراؼً: أي:" 
والطعام ما ٌؽتذي به مؤكوال كان أو مشروباً، وفً المشروب لالن }َوَمْن لَْم ٌَْطعَْمهُ  لال الراؼب:" 

فَإِنَّهُ ِمنًِّ... فإن لٌل : كٌؾ لال : }لَْن َنْصبَِر َعلَى َطَعاٍم َواِحٍد{، وكان لهم المن والسلوى ؟ لٌل : إن ذلن 
فعبلً واحداً فً كل ٌوم وإن كثرت أفعاله إذا تحرى إشارة إلى مساواته فً األزمنة المختلفة، كمولن فبلن ٌفعل 

 .(1)["5ٕ٘طرٌمة واحدة وداوم علٌها{ ]البمرة: 
ما ال ٌختلؾ وال ٌتبّدل، ولو كان على مابدة الرجل ألوان عّدة ٌداوم  (5)ولال الزمخشري: "أرادوا بالواحد 

علٌها كل ٌوم ال ٌبّدلها، لٌل : ال ٌؤكل فبلن إال طعاما واحدا ٌراد بالوحدة نفى التبّدل واالختبلؾ. وٌجوز أن 
عات، فما ٌرٌدوا أنهما ضرب واحد، ألنهما معاً من طعام أهل التلذذ والتترؾ، ونحن لوم فبلحة أهل زرا

 .(ٓٔ)نرٌد إال ما ألفناه وضرٌنا به من األشٌاء المتفاوتة كالحبوب والبمول ونحو ذلن"

                                                             

 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .1ٖ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ(:صٔٔٙأخرجه ابن أبً حاتم)( ٘)
 .ٕٕٔ/ٔ(:ص5ٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1)
 ( أي )المن والسلوى(.5)
 .٘ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
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ولال ابن عطٌة:" وكنى عن )المن والسلوى( بـ}َطعاٍم واِحٍد{، وهما طعامان، ألنهما كانا ٌإكبلن فً  
 .(ٔ)بكسر العٌن"« ادعف»ولت واحد، ولتكرارهما سواء أبدا لٌل لهما }َطعاٍم واِحٍد{، ولؽة بنً عامر 

 .(ٕ)[، "أي سل ربن ألجلنا بدعابن إٌاه أن ٌخرج لنا"ٔٙلوله تعالى:}فَاْدعُ لَنَا َربََّن ٌُْخِرْج لََنا{]البمرة: 
 .(ٖ)لال الزمخشري: أي: سل ربن"ٌظهر لنا وٌوجد" 
 .(ٗ)لال المراؼً:" أي سل ربن ألجلنا بدعابن إٌاه أن ٌخرج لنا" 
دعاء( أعم من )النداء(، فإن النداء ٌمال فٌمن ٌكون بعٌداً أو فً حكم البعٌد والدعاء لال الراؼب:" و)ال 

 .(٘")فٌه وفً المرٌب
ا تُْنِبُت اأْلَْرُض{]البمرة:   .(ٙ)[، " أي مما تخرجه"ٔٙلوله تعالى:}ِممَّ
 .(2")لال ابن عثٌمٌن:" هذا توسل منهم بموسى لٌدعو هللا عّز وجّل لهم 
 .(1)وإنما سؤلوه أن ٌدعولهم، ألن دعاء األنبٌاء ألرب إلى اإلجابة من دعاء ؼٌرهم"لال المراؼً:"  
 [، ٌدل على وجهٌن:ٔٙولد ذكر أهل العلم فً بؤن لوله تعالى: }فَاْدعُ لَنَا َربََّن{]البمرة: 

"؛ بل لالوا: أحدهما: أن لولهم}ربّن{، تدل على جفاء عظٌم منهم؛ فهم لم ٌمولوا: "ادع لنا ربنا"، أو "ادع هللا
"ادع لنا ربن"، كؤنهم برٌبون منه، والعٌاذ باهلل؛ وهذا من سفههم، وؼطرستهم، وكبرٌابهم. لاله الشٌخ ابن 

 .(5)عثٌمٌن
والثانً: أنهم لالوا }ربن{، ولم ٌمولوا )ربنا(، ألنه اختصه بما لم ٌعط مثله لهم، من مناجاته وتكلٌمه وإٌتابه 

لنا من أحسن إلٌن بما لم ٌحسن به إلٌنا، فكما أحسن إلٌن من لبل، نرجو أن ٌحسن التوراة، فكؤنهم لالوا ادع 
 .(ٓٔ)إلٌن بإجابة هذا الدعاء. لاله الشٌخ أحمد مصطفى المراؼً

 .(ٔٔ)[، أي:" من خضرتها كالنعناع والكرفس والكراث"ٔٙلوله تعالى:}ِمْن بَْمِلَها{]البمرة: 
ض من الخضر. والمراد به أطاٌب البمول التً ٌؤكلها الناس لال الزمخشري: "والبمل ما أنبتته األر 

 .(ٕٔ)كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها"
َّابَِها{]البمرة:   .(ٖٔ)[، "ٌعنً المتَّة التً تشبه الخٌار"ٔٙلوله تعالى:}َولِث
 .(ٗٔ)[،" أي الثوم"ٔٙلوله تعالى:}َوفُوِمَها{]البمرة: 
 .(٘ٔ)نه فّوموا لنا، أى : اخبزوا"لال الزمخشري:" والفوم : الحنطة. وم 
 .(ٙٔ)[، "أي العدس والبصل المعروفان"ٔٙلوله تعالى:}َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها{]البمرة: 
لال الطبري: "و)البمل( و)المثاء( و)العدس( و)البصل(، هو ما لد عرفه الناس بٌنهم من نبات األرض  
 .(2ٔ)وحبها

                                                             

 .ٖ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .1ٗ/ٔالثعلبً: ، وانظر: تفسٌر ٘ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘ٔ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
 .2ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٔ)
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 :(ٔ)[، على لولٌن ٔٙولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوفُوِمَها{]البمرة: 
، وابن (ٙ)، والسدي(٘)، وأبً مالن(ٗ) والحسن ،(ٖ) ، ولتادة(ٕ)أحدهما: أنه )الحنطة(، وهذا لول ابن عباس

ٌْحة بن الُجبلح(5)، وهو اختٌار النحاس(1)، وأكثر المفسرٌن(2)زٌد  : (ٓٔ)، ومن ذلن لول أَُح
 لد كنت أؼنى الناس شخصا واحدا         َوَرد المدٌنة عن زراعة فوم

ولد ذكر أن تسمٌة الحنطة والخبز جمٌعا " فوما " من اللؽة المدٌمة . حكً سماعا من أهل هذه اللؽة :  
 . (ٔٔ))فوموا لنا(، بمعنى اختبزوا لنا

الِحْنَطة والُخْبز جمٌعا لد ذُِكرا. لال بعضهم: سمعنا لال الفراء:" فإن )الفوم( فٌما ذكر لؽةٌ لدٌمة، وهً  
موا لنا، بالتشدٌد ال ؼٌر، ٌرٌدون اختبزوا"  .(ٕٔ)العرب من أهل هذه اللؽة ٌمولون: فَّوِ

ُموا لنا، أي  ولال الزجاج:"  محال أن ٌطلب الموم طعاماً ال بُرَّ فٌه، والبرُّ أصل الؽذاِء كله، وٌمال فّوِ
 .(ٖٔ)اْخبُِزوا لنا، وال خبلؾ عند أهل اللؽة أن الفُوم الحنطة، وسابر الحبوب التً تخبز ٌلحمها اسم الفوم"

 :(ٗٔ)ولال الجوهري: الفوم الحنطة وأنشد األخفش
 جد      نزل المدٌنة عن زراعة فوم لد كنت أحسبنً كؤؼنى وا

 :(٘ٔ)ولال ابن درٌد: الفومة السنبلة، وأنشد
 ولال ربٌبهم لما أتانا              بكفه فومة أو فومتان

، وهو اختٌار الكلبً والنضر بن شمٌل والكسابً (2ٔ)، والربٌع(ٙٔ)والمول الثانً:أنه )الثوم(، لاله مجاهد
 :(5ٔ) بوجوه، واحتجوا علٌه (1ٔ)والمعّرج

 .(ٕٓ)أحدها: ٌدل علٌه لراءة ابن مسعود : }وثومها{
 :(ٕٔ)الثانً: أن الثوم للعدس والبصل أوفك من الحنطة، ومنه لول حسان

 وأنتم أناس لبام األصول         طعامكم الفوم والحولل
 ٌعنً الثوم والبصل.

                                                             

 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٕ(:ص2ٙٓٔ(، و)2٘ٓٔ(، و)2ٗٓٔ(، و)2ٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٕٔ/ٕ(:صٙٙٓٔو) (،٘ٙٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٕٔ/ٕ(:صٙٙٓٔ(، و)٘ٙٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٕٔ/ٕ(:ص2ٙٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري )٘)
 .1ٕٔ/ٕ(:ص1ٙٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري )ٙ)
 .1ٕٔ/ٕ(:ص2ٕٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري )2)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 1)
 .ٔٗ/ٔللفراء: ، ومعانً المرآن ٕ٘ٗ،ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5)
 (والبٌت فً اللسان )فوم( ، ونسبه ألبً محجن الثمفً ، أنشده األخفش له ، ورواٌته : ٓٔ)

 لد كنت أحسبنً كؤؼنى واحد ... نزل المدٌنة . . .
 نسبه ألحٌحة ، أو ألبً محجن ، ورواه " سكن المدٌنة ". ٘ٗ:  ٕوفً الروض األنؾ 

 .ٖٓٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٔٗ/ٔنً المرآن: ( معإٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖٔ)
 ، ببل نسبة.11/ٔ، واللسان)فوم( ألبً محجن، وهو فً الصحاح)فوم( والمحتسب:ٕ/5ٔ( البٌت نسب فً األؼانً:ٗٔ)
، والصحاح)فوم(. الربٌبة: الطلٌعة التً ترلب العدو من مكان عال، لببل ٌدهم لومه، انظر: ٓٙٔ/ٖ( انظر: جمهرة اللؽة:٘ٔ)

 المعجم الوسٌط.
 .5ٕٔ/ٕ(:ص22ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري )ٙٔ)
 .5ٕٔ/ٕ(:ص21ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري )2ٔ)
 .ٕٖ٘/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: 5ٕٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕ٘ٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 1ٔ)
 .ٕٖ٘/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: ٗٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 5ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٓ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ، والمرطبً فً تفسٌره: 2ٔٔ/ٕاجده فً الدٌوان، وأورده ابن عادل الحنبلً فً اللباب: ( لم ٕٔ)
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لذي هو أدنى بالذي هو خٌر ألن الحنطة الثالث: أن المراد لو كان هو الحنطة لما جاز أن ٌمال: أتستبدلون ا
 أشرؾ األطعمة.

لال الفراء: وهً فًِ لراءة َعْبد َّللاَّ }َوثُوِمَها{ بالثاء، فكؤّنه أشبهُ المعنٌٌن بالصواب ألنه مع ما ٌشاكله:  
َشّرٍ وعافُور من العدس َواْلبََصِل وِشْبهه، والعرب تُبدل الفاء بالثاء فٌمولون: جدث وَجَدٌؾ، وولعوا فًِ عاثُور 

. وسمعت كثًٌرا من ْبنً أسد ٌسّمى المؽافٌر ًّ ، واألثاثً واألثاف ، وذلن لتمارب مخرج الفاء (ٕ)المؽاثٌر" (ٔ)شّرٍ
 من مخرج الثاء.

. وهللا تعالى (ٖ)والمول األول هو األلرب إلى الصواب، وذلن ألن  )الفوم(، الحنطة بلسان بنً هاشم" 
 أعلم.
 :(ٗ)[، فٌه وجهان من المراءةٔٙابِها{]البمرة:ولوله تعالى:}َولِثَّ  

 األول: لراءة العامة: }َولِثَّابِها{، بكسر الماؾ.
 والثانً: ولرأ ٌحٌى بن وثاب، وطلحة بن مصرؾ، واألشٌب العمٌلً: }َولُثَّابِها{، بضم الماؾ، وهً لؽة تمٌم.

ٌٌْر{]البمرة:لوله تعالى:}لَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى بِالَّ   [، " أي أتؤخذون الذي هو أدنى بدالً ِٔٙذي ُهَو َخ
 .(٘)عن الذي هو خٌر"

 .(ٙ)لال لتادة:"ٌمول: أتستبدلون الذي هو شر بالذي هو خٌر منه" 
 .(2)لال الزمخشري: أي: أتستبدلون"الذي هو ألرب منزلة وأدون ممداراً" 
ولٌمة ولدرا من العٌش، بدال بالذي هو خٌر منه خطرا لال الطبري:أي" أتؤخذون الذي هو أخس خطرا  

 .(1)ولٌمة ولدرا ؟"
لال ابن كثٌر:" فٌه تمرٌع لهم وتوبٌخ على ما سؤلوا من هذه األطعمة الدنٌّة مع ما هم فٌه من العٌش  

 .(5)الرؼٌد، والطعام الهنًء الطٌب النافع"
ستهجان : أ تطلبون هذه األنواع الخسٌسة بدل لال المراؼً:" أي: لال لهم موسى على سبٌل التوبٌخ واال 

ما هو خٌر منها وهو المّن الذي فٌه حبلوة تؤلفها الطباع، والسلوى الذي هو أطٌب لحوم الطٌر، وهما ؼذاء 
 .(ٓٔ)كامل لذٌذ ولٌس فٌما طلبوا ما ٌساوٌهما ؟"

 .(ٔٔ)ولال الزجاج: " ٌعنً أن المنَّ والسلوى أرفع من الذي طلبتم"
 .(ٕٔ)بدال(: "هو ترن شًء آلخر ؼٌره مكان المترون" و)االست 
ٌٌْر{، ولم نر العرب  (ٖٔ)لال الفراء: "ولد كان ُزهٌر الفُْرلُبً  ٌَْهِمز: }أَتَْستَْبِدلُوَن الّذى هو أدنى بِالَِّذي ُهَو َخ

فٌهمزون. وأنشدنً تهمُز )أَْدَنى( إذا كان من الحسة، وهم فًِ ذلن ٌمولون إنه لدانىء َخبٌٌِث، إذا كان ماجنا 
 :(ٔ)بعض بنً كبلب

                                                             

(  المؽافٌر: صمػ ٌسٌل من شجر الرمث والعرفط وهو حلو ٌإكل ؼٌر أن رابحته لٌست بطٌبة.]أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
ٕ/ٖٔٓ.] 
 .ٔٗ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .5ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕ٘ٓ/ٔتفسٌر الثعلبً:  ( أنظر:ٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٖٔٔ/ٕ(:ص25ٓٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .٘ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .ٖٓٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٖٔٓٔوكان فى زمن عاصم، وٌعرؾ بالكسابً. وانظر طبمات المراء البن الجزري رلم  (هو من المّراء النحوٌٌن،ٖٔ)

والفرلبّى نسبة إلى فرلب، كمنفذ. وفى الماموس: فرلب موضع ومنه الثٌاب الفرلبٌة: ثٌاب بٌض من كتان. ولال شارحه: وردت 
 منسوبا إلى حمل الثٌاب.هذه النسبة فى الثٌاب والرجال، فٌمكن أن تكون إلى موضع، أو ٌكون الرجل 
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 باِسلَةُ اْلَوْلعِ َسَرابٌِلُها        بٌٌض إلى دانبها الّظاهر 
إلى الخسٌس منها، فمال: دانبها ٌرٌد الخسٌس، ولد كُنَّا نسمع  -ٌعنً الكتٌبة -ٌعنى الدروع على خاصتها

 .(ٕ)وال أراهم رووه إاّل ولد سمعوه" المشٌخة ٌمولون: ما كنت دانِبًا ولمد دنات، والعرب تترن الهمزة.
و )أدنى( المراَءة فٌه بؽٌر الهمز ولد لرأ بعضهم }أْدنؤ بالذي هو خٌر{، وكبلهما له وجه فً  لال الزجاج:"

 .(ٖ)اللؽة إال أن ترن الهمزة أولى باالتباع"
ٌٌْر{]البمرة:واختلؾ فً المراد بـ)األدنى( فً لوله تعالى: }لَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي   [، ٔٙهَُو أَْدنَى بِالَِّذي ُهَو َخ

 :(ٗ)على لولٌن
األول:أن معناه:الذي  أخس وأوضع وأصؽر لدرا وخطرا، أي استبدال المن والسلوى بالبمل والمثاء والعدس 

 والبصل والثوم، وهو ٌعنً استبدال الوضٌع من العٌش الرفٌع منه.
 .(٘){، لال : أردأ"ولد روي عن مجاهد لوله : "}الذي هو أدنى 

 والثانً: أن معناه: الذي هو ألرب، ووجه لوله : )أدنى(، إلى أنه أفعل من " الدنو " الذي هو بمعنى المرب .
 والمول األول ألرب إلى الصواب، وعلٌه الجمهور. 
 : (ٙ)واختلؾ فً الوجوه التً توجب فضل المن والسلوى على الشًء الذي طلبوه وهى خمسة 

 البمول لما كانت ال خطر لها بالنسبة إلى المن والسلوى كانا أفضل، لاله الزجاج. األول : أن
الثانً : لما كان المن والسلوى طعاما ّمن هللا به علٌهم وأمرهم بؤكله وكان فً استدامة أمر هللا وشكر نعمته 

 أجر وذخر فً اآلخرة، والذي طلبوه عار من هذه الخصابل كان أدنى فً هذا الوجه.
 ثالث : لما كان ما ّمن هللا به علٌهم أطٌب وألذ من الذي سؤلوه، كان ما سؤلوه أدنى من هذا الوجه ال محالة.ال

الرابع : لما كان ما أعطوا ال كلفة فٌه وال تعب، والذي طلبوه ال ٌجًء إال بالحرث والزراعة والتعب كان 
 أدنى.

صه لنزوله من عند هللا، والحبوب واألرض ٌتخللها الخامس : لما كان ما ٌنزل علٌهم ال مرٌة فً حله وخلو
 البٌوع والؽصوب وتدخلها الشبه، كانت أدنى من هذا الوجه.

 .(2)[، أي"اهبطوا أّي مصر من األمصار تجدون ما سؤلتم"ٔٙلوله تعالى: }اْهبُِطوا ِمْصًرا{]البمرة: 
 .(1)"لال الثعلبً:" ٌعنً فإن أبٌتم إاّل ذلن، فاهبطوا مصرا من األمصار

 .(5)لال الصابونً:" أي ادخلوا مصراً من األمصار وبلداً من البلدان أٌّاً كان لتجدوا فٌه مثل هذه األشٌاء" 
[، نظٌر اختبلؾ الَمَرأَة فً لراءته، ٙٙولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى}اْهبِطوا ِمْصراً{]البمرة: 

 :(ٓٔ)وذكروا فٌه وجهٌن
 .(ٕ)، وابن زٌد(ٔ)، ومجاهد(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ). لاله لتادةأحدهما: أنه مصر من األمصار

                                                                                                                                                                                                       

، ورواٌته " إلى جانبه الظاهر " . ٌصؾ حصنا، وهو من لصٌدة طوٌلة، لالها فى  1ٓٔ( البٌت لؤلعشى، أنظر: دٌوانه : ٔ)
 منافرة عامر بن الطفٌل وعلممة بن عبلثة العامرّى مطلعها:

 شؤلتن من لتلة أطبللها ... بالشط فالوتر إلى حاجر
باسل وبسل إذا عبس ؼضبا أو شجاعة. والسربال: الدرع أو كل ما لبس والجمع سرابٌل، والمراد هنا وبسل الرجل بسوال فهو 
 الدروع كما لال المإلؾ. 

 .ٕٗ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .ٖٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٖٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕ(:ص1ٓٓٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .1ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٕٙٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٕ(:ص1ٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٖٔ/ٕ(:ص1ٕٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
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ومن حجتهم: أن هللا جعل أرض الشام لبنً إسرابٌل مساكن بعد أن أخرجهم من مصر . وإنما ابتبلهم بالتٌه 
ٌَا لَْوِم اْدُخلُوا األَْرَض اْلُممَدََّسةَ الَّتًِ َكتََب  ُ لَكُْم َوال بامتناعهم على موسى فً حرب الجبابرة، إذ لال لهم:} َّللاَّ

ْدُخلََها َحتَّى ٌَْخُرُجوا ِمْنَها تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدَباِركُْم فَتَْنمَِلبُوا َخاِسِرٌَن لَالُوا ٌَا ُموَسى إِنَّ ِفٌَها لَْوًما َجبَّاِرٌَن َوإِنَّا لَْن نَ
ٌِْهُم اْلبَاَب فَإِذَا َدَخْلتُُموهُ  فَإِْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها فَإِنَّا َداِخلُوَن لَاَل َرُجبلِن ِمَن الَِّذٌنَ  ٌِْهَما اْدُخلُوا َعلَ ُ َعلَ ٌََخافُوَن أَْنعََم َّللاَّ

ِ فَتََوكَّلُوا إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن لَالُوا ٌَا ُموَسى إِنَّا لَْن نَْدُخلََها أَبَ  َت ًدا َما َداُموا فٌَِها فَاْذَهْب أَنْ فَإِنَّكُْم َؼاِلبُوَن َوَعلَى َّللاَّ
[، فحرم هللا جل وعز على لابلً ذلن دخولها حتى هلكوا ٕٗ - َٕٔوَربَُّن فََماتِبل إِنَّا َهاهُنَا لَاِعُدوَن{]المابدة : 

فً التٌه. وابتبلهم بالتٌهان فً األرض أربعٌن سنة، ثم أهبط ذرٌتهم الشؤم، فؤسكنهم األرض الممدسة، وجعل 
بعد وفاة موسى بن عمران . فرأٌنا هللا جل وعز لد أخبر عنهم  -ون هبلن الجبابرة على أٌدٌهم مع ٌوشع بن ن

أنه كتب لهم األرض الممدسة، ولم ٌخبرنا عنهم أنه ردهم إلى مصر بعد إخراجه إٌاهم منها، فٌجوز لنا أن 
ْجَناهُْم ِمْن نمرأ : " اهبطوا مصر "، ونتؤوله أنه ردهم إلٌها، لالوا : فإن احتج محتج بمول هللا جل ثناإه :}فَؤَْخرَ 

[، لٌل لهم : فإن هللا 5٘ - 2َ٘جنَّاٍت َوعٌُُوٍن َوكُنُوٍز َوَمَماٍم َكِرٌٍم َكذَِلَن َوأَْوَرثْنَاَها بَِنً إِْسَرابٌَِل{ ] الشعراء : 
 . (ٖ)جل ثناإه إنما أورثهم ذلن، فملكهم إٌاها ولم ٌردهم إلٌها، وجعل مساكنهم الشؤم

 .(ٙ). واختاره األعمش(٘)، والربٌع(ٗ)ٌها فرعون. لاله أبو العالٌةوالثانً: أنه مصر التً كان ف
  ًّ ًَ مصر التً علٌها صالح ْبن عل  .(1)"(2)لال الفراء:" ولال األعمش وسبل َعْنَها فمال: ِه
 واحتجوا فً ذلن من وجهٌن: 

َوَمَماٍم َكِرٌٍم َكذَِلَن َوأَْوَرثْنَاَها بَِنً إِْسَرابٌَِل{ ] األول: لوله تعالى: }فَؤَْخَرْجَناهُْم ِمْن َجنَّاٍت َوعٌُُوٍن َوُكنُوٍز 
[، ولوله تعالى:}َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوعٌُُوٍن َوُزُروعٍ َوَمَماٍم َكِرٌٍم َونَْعَمٍة َكانُوا فٌَِها فَاِكِهٌَن 5٘ - 2٘الشعراء : 

[، لالوا : فؤخبر هللا جل ثناإه أنه لد ورثهم ذلن وجعلها 1ٕ - ٕ٘ َكذَِلَن َوأَْوَرثَْناَها لَْوًما آَخِرٌَن{ ] الدخان :
لهم، فلم ٌكونوا ٌرثونها ثم ال ٌنتفعون بها . لالوا : وال ٌكونون منتفعٌن بها إال بمصٌر بعضهم إلٌها، وإال فبل 

 وجه لبلنتفاع بها، إن لم ٌصٌروا، أو ٌصر بعضهم إلٌها.
وعبد هللا بن مسعود : }اهبطوا مصر{، بؽٌر ألؾ، لالوا : ففً ذلن والثانً: أنها فً لراءة أبً بن كعب 

 .(5)الداللة البٌنة أنها )مصر( بعٌنها
واعترض علٌه الثعلبً لاببل:" وإنّما صرؾ على هذا المول لخفّته وللّة حروفه مثل: دعد وهند وحمل 

 . (ٓٔ)ونحوها" 
  .(ٔٔ)لخفتهوأما المراءة بؽٌر التنوٌن، فهً لراءة مهجورة، وصرؾ 

لال الطبري: "وال داللة فً كتاب هللا على الصواب من هذٌن التؤوٌلٌن، وال خبر به عن الرسول صلى  
 .(ٕٔ)هللا علٌه و سلم ٌمطع مجٌبه العذر. وأهل التؤوٌل متنازعون تؤوٌله"

ل هجر ، وٌمال أن أه(ٖٔ)و)المصر( أصله فً اللؽة: الحّد والحاجز بٌن الشٌبٌن، ومصر الدار: حدودها
 :(ٕ)، لال عدي بن زٌد(ٔ)ٌكتبون فً شروطهم: اشترى فبلن الدار بمصورها، أي: حدودها

                                                                                                                                                                                                       

 .ٖٖٔ/ٕ(:ص1ٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٖٔ/ٕ(:ص1٘ٔٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص1ٙٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص12ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٗ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء: ٕٙٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
وتوفى بمنسرٌن وهو عامل  ٖٖٔح سنة (صالح بن على بن عبد هللا بن العباس أّول من ولى مصر من لبل أبى العباس السفا2)

 .ٗ٘ٔعلى حمص سنة 
 . ٖٗ/ٔ( معانً المرآن للفراء: 1)
 وما بعدها. 5ٕٗ/ٔ. وانظر: تفسٌر المرطبً: ٖ٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .ٕٙٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .11٘/ٕ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .11٘/ٕ، والتفسٌر البسٌط: ٕٙٓ/ٔ، وتهذٌب اللؽة)مصر(، وتفسٌر الثعلبً:1ٖٖ/ٖاللؽة: ( أنظر: مجمل ٖٔ)
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ٌْل لَْد فََصبلَ  ٌَْن اللَّ ٌَْن النََّهاِر َوبَ  َوَجعََل الَشْمَس ِمْصًرا الََخفَاَء بِِه        بَ
 .(ٖ)اها وانتهت إلٌه البرٌةأي: حدًّا، وُمُصور الدار: حدودها، فالمصر: المطعة التً بانت بعمارتها عما سو

 :(ٗ)[، على ثبلثة أوجهٙٙولد اختلؾ المََرأَة فً لراءة لوله }اْهبِطوا ِمْصراً{]البمرة: 
 األول: لرأه عامة الَمَرأَة :}اْهبِطوا مصراً{، بتنوٌن )المصر( وإجرابه.

 والثانً: ولراءة َعْبد َّللاَّ }اْهبِطوا ِمْصَر{ بؽٌر ألؾ. 
ٍ: }اْهبُِطوا فَإِّن لَكُْم ما َسؤَْلتُم َواْسُكنُوا ِمْصر{والثالث: وفً  ًّ ، وتصدٌك ذلن أنها فًِ سورة ٌوسؾ (٘)لراءة أُبَ

ُ آِمنٌَِن{]ٌوسؾ:   [.55بؽٌر ألؾ: }اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن شاَء َّللاَّ
 -. فتؤوٌله  لال الطبري: "فؤما الذٌن نونوه وأجروه، فإنهم عنوا به مصرا من األمصار، ال مصرا بعٌنه 

: اهبطوا مصرا من األمصار، ألنكم فً البدو، والذي طلبتم ال ٌكون فً البوادي والفٌافً،  -على لراءتهم 
ما سؤلتم من العٌش . ولد ٌجوز أن ٌكون بعض  -إذا هبطتموه  -وإنما ٌكون فً المرى واألمصار، فإن لكم 

: " اهبطوا مصرا " البلدة التً تعرؾ بهذا االسم،  من لرأ ذلن باإلجراء والتنوٌن، كان تؤوٌل الكبلم عنده
وهً " مصر " التً خرجوا عنها . ؼٌر أنه أجراها ونونها اتباعا منه خط المصحؾ، ألن فً المصحؾ ألفا 
ثابتة فً " مصر "، فٌكون سبٌل لراءته ذلن باإلجراء والتنوٌن، سبٌل من لرأ : }لوارٌرا لوارٌرا من فضة{ 

[ منونة اتباعا منه خط المصحؾ، وأما الذي لم ٌنون " مصر " فإنه ال شن أنه عنى " ٙٔ - ٘ٔ] اإلنسان : 
 .(ٙ)مصر " التً تعرؾ بهذا االسم بعٌنها دون سابر البلدان ؼٌرها

لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ{]البمرة:  ٌِْهُم الذِّ [، " أي لزمهم الذل والهوان وضرب علٌهم ٔٙلوله تعالى: }َوُضِرَبْت َعلَ
 .(2)ر والخزي األبدي الذي ال ٌفارلهم مدى الحٌاة"الصؽا
 .(1)لال الواحدي:" أي: ألزموها إلزاًما ال تبرح عنهم" 
لال ابن كثٌر: أي"وضعت علٌهم وألزموا بها َشْرًعا ولدًرا، أي:ال ٌزالون مستذلٌن، من وجدهم استذلهم  

 . (5)كنون"وأهانهم، وضرب علٌهم الصؽار، وهم مع ذلن فً أنفسهم أذالء متمس
 .(ٓٔ)لال الراؼب: "أي ألزمت وأوجبت، تشبٌها بضرب الخٌمة على من فٌها واإلحاطة به" 
ٌمال: ضرب علٌه كذا، إذا ألزمه، وأصله من ضرب الشًء على الشًء، كما ٌضرب المسمار على  

 الشًء فٌلزمه، ومنه الضرٌبة، ٌمال: ضرب السلطان على التجار ضرٌبة أي ألزمهم، ضربة الزم
 :(ٕٔ)، ومنه لول النابؽة(ٔٔ)والزب

ٌَْر الَ َشرَّ بَْعَدهُ         الَ ٌَْحِسبُون الشَّرَّ َضْربَةَ الََزبِ   َوالَ ٌَْحِسبُوَن اْلَخ

                                                                                                                                                                                                       

 .5ٕٗ/ٔ( أنظر: وانظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
: والعبارة: )وجعل الشمس ... 2٘ٔ/ ٘، والسان:1ٖٖ/ٖ، والصحاح)مصر(، والمجمل: 5٘ٔ( البٌت لعدّي فً دٌوانه: ٕ)

 .15/ ٔ، "زاد المسٌر" 5ٙٗ، و مفردات الراؼب" ص 5ٕٗ/ٔالمرطبً:  ، وتفسٌرٕٙٓ/ٔإلخ(، وتفسٌر الثعلبً: 
 .15٘/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٖٗ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للفراء: ٗ)
، وهذه المراءة المنسوبة ألبى لم نمؾ علٌها فى ؼٌر أصول الفّراء مما بٌن أٌدٌنا من ٖٗ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للفراء: ٘)

 المراجع.
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 
 .15٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٓٔ)
 .15٘/ٕ، والتفسٌر البسٌط: ٕٙٓٗ - ٕ٘ٓٗ/ 2، "اللسان" )لزب( 1ٕٖ٘/ ٗ( انظر: تهذٌب اللؽة" )لزب( ٔٔ)
 
، "مماٌٌس اللؽة" 1ٙ/ ٕٔ، "المخصص" ٕٙٓٗ/ 2، "تهذٌب اللؽة" )لزب( 5ٓٙ/ ٔوانظر: "الزاهر"  ،ٖٖ( دٌوانه: ٕٔ)

 .ٕٙٓٗ/ 2، "اللسان" )لزب( ٕ٘ٗ/ ٘)لزب( 



ٔٔ 

 

ٔٔ 

 

و)الذلة(: هً الصؽار الذي أمر هللا جل ثناإه عباده المإمنٌن أن ال ٌعطوهم أمانا على المرار على ما هم  
ِ إال -علٌه من كفرهم به وبرسوله   أن ٌبذلوا الجزٌة علٌه لهم، فمال عز وجل : }لَاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن ِباّلَّ

ٌَِدٌنُوَن ِدٌَن اْلَحّكِ ِمَن الَِّذٌَن أُو ُ َوَرسُولُهُ َوال  َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ تُوا اْلِكتَاَب َحتَّى ٌُْعُطوا َوال بِاْلٌَْوِم اآلِخر ِ َوال ٌَُحّرِ
 .(ٔ) [5َٕعْن ٌٍَد َوهُْم َصاِؼُروَن{] التوبة :  اْلِجْزٌَةَ 
أخرج الطبري :"عن الحسن ولتادة فً لوله : }وضربت علٌهم الذلة{، لاال: ٌعطون الجزٌة عن ٌد وهم  

 . (ٕ)صاؼرون"
 .(ٖ)وأما }المسكنة{ فً هذا الموضع، مسكنة الفالة والحاجة، وهً خشوعها وذلها 
 .(ٗ)العالٌة فً لوله : }والمسكنة{ لال : الفالة"وأخرج الطبري:" عن أبً  
 .(٘)وروي عن السدي: فً "لوله :}وضربت علٌهم الذلة والمسكنة{، لال : الفمر" 

لَّةُ(: الصؽار، )اْلَمْسَكنَةُ(: الخضوع، واشتماله: من السكون، إِنما ٌمال ِمْسكٌن للذي  ولال الزجاج:"  )الذِّ
 .(ٙ)أسكنه الفمر، أي للَل حركته"

لال ابن األنباري: "المسكنة األمور التً تسكن صاحبها وتمنعه من الحركة ومن هذا أخذ المسكٌن،  
توهًما أن المٌم من أصل الكلمة، كما لالوا: تمكن من المكان، وهو مفعل من الكون، وٌمال: تسكن الرجل 

 .(2)وتمسكن إذا ظهرت علٌه أمور المساكٌن وتشبه بهم"
فبل توجد أمة أفمر للوباً، وال أبخل من الٌهود، فاألموال كثٌرة، لكن للوبهم فمٌرة، لال ابن عثٌمٌن:"  

 .(1)وأٌدٌهم مؽلولة"
[، ثبلث لراءات: "كسر الهاء وضم المٌم؛ وكسرها جمٌعاً؛ وضمهما ٙٙوفً لوله تعالى}علٌهم{]البمرة: 

 .(5)جمٌعاً"
َن   [، "أي انصرفوا ورجعوا بالؽضب والسخط الشدٌد من ٙٙهللا{]البمرة:لوله تعالى: }َوَبآُءو بَِؽَضٍب ّمِ
 .(ٓٔ)هللا"

 .(ٔٔ)لال الربٌع:" فحدث علٌهم ؼضب من هللا" 
 .(ٕٔ)ولال الضحان"" استحموا الؽضب من هللا" 
لال الطبري:أي" ورجعوا منصرفٌن متحملٌن ؼضب هللا، لد صار علٌهم من هللا ؼضب، ووجب علٌهم  

 .(ٖٔ)منه سخط"
 .(ٗٔ)[، أي:" : فعلنا بهم من إحبلل الذل والمسكنة والسخط بهم"ٔٙوله تعالى}ذَِلَن{]البمرة:ل 
لال الصابونً: "أي ما نالوه من الذل والهوان والسخط والؽضب بسبب ما الترفوه من الجرابم  

 . (٘ٔ)الشنٌعة"

                                                             

 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٖٔ/ٕ(:ص11ٓٔ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٖٔ/ٕ(:ص15ٓٔ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٖٔ/ٕ(:ص5ٓٓٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٗٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
، و"اللسان" )سكن( 2ٖٕٔ/ ٘، و"الصحاح" )سكن( 2ٕ٘ٔ - 2ٕٖٔ/ ٕ، وتهذٌب اللؽة" )سكن( ٕٕٗ/ٔ( انظر: الزاهر: 2)
 .5ٓ٘/ٕ، والتفسٌر البسٌط: 2ٕ٘ٓ - ٕٗ٘ٓ/ ٗ
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٕ(:ص5ٕٓٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٕ(:ص5ٖٓٔ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .5ٖٔ/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)



ٕٔ 

 

ٕٔ 

 

ٌَاِت   ِ{]البمرة:لوله تعالى:}بِؤَنَُّهْم َكانُوا ٌَْكفُُروَن بِآ [، "أي بسبب كفرهم بآٌات هللا جحوداً َّٔٙللاَّ
 .(ٔ)واستكباراً"

ِ{]البمرة:   :(ٕ)[، على ثبلثة ألوالٔٙواختلفوا فً نوع)الباء( فً }ِبؤَنَُّهْم َكانُوا ٌَْكفُُروَن ِبآٌَاِت َّللاَّ
 أحدها: أنها للسببٌة. والمعنى بسبب كفرهم.

 .(ٖ)ألنهم. لاله المهدوي والثانً: أنها بمعنى)البلم( والمعنى:
. واحتج بمول أعشى (ٗ)والثالث: أنها بمعنى)من أجل(. والمعنى: "من أجل أنهم كانوا ٌكفرون". لاله الطبري

 :  (٘)بنً ثعلبة
 ملٌكٌةٌ َجاَوَرْت بالحجا           لوما عداة وأرضا شطٌرا 

 بما لد تََربَّع روض المطا     وروض التناِضب حتى تصٌرا 
ً بذلن : جاورت بهذا المكان، هذه المرأة، لوما عداة وأرضا بعٌدة من أهله، لمكان لربها كان منه ٌعن 

 .(ٙ)ومن لومه وبلده، من تربعها روض المطا وروض التناضب
{]البمرة:  ٌِْر اْلَحّكِ  .(2)[، أي: "ولتلهم رسل هللا ظلماً وعدواناً"ٔٙلوله تعالى:}َوٌَْمتُلُوَن النَِّبٌٌَِّن بِؽَ
لال الطبري:ٌعنً:" أنهم كانوا ٌمتلون رسل هللا، بؽٌر إذن هللا لهم بمتلهم، منكرٌن رسالتهم، جاحدٌن  

 .(1)نبوتهم"
{]البمرة:  ٌِْر اْلَحّكِ ٌَْمتُلُوَن النَّبٌٌَِِّن بَِؽ  :(5)[، وجهانٔٙوفً لوله تعالى:}َو

ًَ بٌن الُكفَّار ولتِل األنبٌاء، لٌنالوا من رفٌع المنازل ما ال ٌنالونه  أحدهما : أن هللا عز وجل ؛ إنما جاز أن ٌَُخّلِ
 بؽٌره، ولٌس ذلن بخذالن لهم، كما ٌفعل بالمإمنٌن من أهل طاعته . 

ٌّاً بالحرب إال َنَصَرهُ فل م ٌُمتَْل، وإنما خلَّى بٌن الكفار والثانً : وهو لول الحسن، أن هللا عز وجل، ما أمر نب
 وبٌن لتل َمْن لم ٌإمر بالمتال ِمَن األنبٌاء .

ٍ( : )نُبَّاء(  ًّ ٍ( ولد جاء فً جمع )نب ًّ ، لال العباس ابن مرداس السُّلمً، ٌمدح (ٓٔ)و)األنبٌاء( جمُع )نب
ًَّ )ملسو هيلع هللا ىلص(  : (ٔٔ)النب

ٌُْث هَُدى آإْللِه َهَداَكا     ٌَا َخاتََم النُّبِّاِء إِنََّن ُمْرَسٌل   بِاْلَحّكِ َح
: النبً والنبوة، ؼٌر (ٕٔ)فمال : )ٌا خاتم النبآء(، على أن واحدهم:)نبًء(،  مهموز . ولد لال بعضهم 

 .(ٖٔ)مهموز، ألنهما مؤخوذان من: النَّْبَوة، وهً مثل: النَّْجَوة، وهو المكان المرتفع
ِ(، ثبل  ًّ  : (ٗٔ)ثة ألاوٌلوفٌما أُخذ منه اسُم )النب

                                                             

 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .٘٘ٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .٘٘ٔ/ٔ(أنظر: المحرر الوجٌز: ٖ)
 .5ٖٔ/ٕر: تفسٌر الطبري: ( انظٗ)
. ملٌكٌة ، منسوبة إلى " الملٌن " : وهو الملن ، ٌعنً من نبات الملون . العداة ، جمع عاد ، وهو العدو .  2ٙ(دٌوانه : ٘)

الشطٌر : البعٌد ، والؽرٌب ، أراد أنها فً أرض مجهولة . وذكره األرض فً هذا البٌت . ٌعنً أنها نزلت دٌار لوم نشبت 
 بٌننا وبٌنهم ، فً ؼربة بعٌدة . فصرت ال ألدر علٌها . العداوة

 .5ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:1)
 .ٖٓٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 5)
 .ٖٔٔ/ٔ، و النكت والعٌون: ٔٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
وؼٌرها . والضمٌر الفاعل فً لول " هداكا " ، هلل سبحانه وتعالى ، دل علٌه  ٖٓٔ:  ٗ(من أبٌات له فً سٌرة ابن هشام ٔٔ)

ما فً لوله " إنن مرسل بالخٌر " ، فإن هللا هو الذي أرسله . وهو مضبوط فً أكثر الكتب " كل " بالرفع ، و " هدى " ، و " 
 هداكا " بضم الهاء .

 ..ٕٕٓ/  ٔ(كؤنه ٌرٌد الكسابً، أنظر: البحر المحٌط :ٕٔ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗٔ)



ٖٔ 

 

ٖٔ 

 

أحدها : أنه مؤخوذ من النبؤ، وهو الخبر، ألنه ٌُْنبُِا عن هللا، أي ٌُْخبُِر، ومنه لوله تعالى:}أَْم لَْم ٌُنَبَّؤْ بَِما فً 
 [ . ُٖٙصُحِؾ ُموَسى{ ] النجم : 

ِ هو الطرٌك، وٌستشهد على ذلن ببٌت المطامً ًّ  : (ٔ)والثانً : أن أصل النب
ٌْح ُمْنَسِحل لما وردن نَِبٌَّا  واستَتَّب بها     ُمْسَحْنِفر كخطوط السَّ

ًَ رسُول هللا ٌّاً، ألنه الطرٌك إلٌه . -ملسو هيلع هللا ىلص-فَسُّمِ  نب
ةِ ؛ ألن منزلة األنبٌاء رفٌعة .  والثالث : أنه مؤخوذ من النُّبُوَّ

ٌٌَِّن   : }َوٌَْمتُلُوَن النَّبِ {]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله عزَّ وجلَّ ٌِْر اْلَحّكِ  :(ٕ)[، على وجهٌنٔٙبِؽَ
 األول: المراَءة المجمع علٌها فً النبٌٌن واألنبٌاِء والبِربة طرح لهمزة.

 والثانً: وجماعة من أهل المدٌنة ٌهمزون َجِمٌَع ما فً المرآن من هذا فٌمرأون، }النبٌبٌن{.
ٌُوجُب أن ما كان مهموزاً من فعٌل فجمعه: لال الزجاج: " واألجود ترن الهْمزة، ألن االستعمال  

فُعَبلء، مثل: ظرٌؾ وظرفاء ونبًء ونَُبآَء"
(ٖ). 

المشار إلٌه ما سبك من كفرهم بآٌات هللا، ولتلهم األنبٌاء بؽٌر  أي" [،ٔٙلوله تعالى:}ذَِلَن{]البمرة: 
 .(ٗ)حك"
ففعلت بهم ما فعلت من لال الطبري:أي:"وضربت علٌهم الذلة والمسكنة، وباإوا بؽضب من هللا. 
 .(٘)ذلن"
[، أي:" بسبب ارتكابهم أنواع المعاصً واعتدابهم ٔٙلوله تعالى:}بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن{]البمرة: 

"  .(ٙ)حدود َّللاَّ
 .(2)لال الطبري: أي" من أجل عصٌانهم ربهم، واعتدابهم حدوده" 
 [، على ثبلثة ألوال:ٔٙتعالى}ذِلَن بِما َعَصْوا{ ]البمرة:واختلؾ فً اإلشارة بـ}ذلن{ فً لوله  

 (5)والزّجاج (1)األول: أن اإلشارة بـ}ذلن{ األخٌر، إلى الشًء الذي أشٌر إلٌه بـ}ذلن{ األول، لاله الطبري
 وؼٌرهما.

 .(ٓٔ)والثانً: إن اإلشارة بـ}ذِلَن{ األخٌر، إنما هً إلى "كفرهم ولتلهم". وهذا مذهب ابن عطٌة
إذ ٌمول: "وذلن أن هللا تعالى، استدرجهم فعالبهم على العصٌان واالعتداء بالمصٌر إلى الكفر ولتل   

األنبٌاء، وهو الذي ٌمول أهل العلم: إن هللا تعالى ٌعالب على المعصٌة باإلٌماع فً معصٌة، وٌجازي على 
إسرابٌل واعتداإهم فً السبت  الطاعة بالتوفٌك إلى طاعة، وذلن موجود فً الناس إذا تإمل، وعصٌان بنً

وؼٌره متمرر فً ؼٌر ما موضع من كتاب هللا، ولال لتادة رحمه هللا عند ما فسر هذه اآلٌة: "اجتنبوا 
 .(ٔ)"(ٔٔ)المعصٌة والعدوان فإن بها أهلن من كان لبلكم من الناس"

                                                             

، فً لصٌدته الجٌدة المشهورة ، والضمٌر فً " وردن " لئلبل ذكرها لبل . ورواٌته " واستتب بنا " . نبً  ٗ(( دٌوان : ٔ)
األمر والطرٌك : استوى واستمام وتبٌن كثٌب رمل مرتفع فً دٌار بنً تؽلب ، ذكره المطامً فً كثٌر من شعره . واستتب 

واطراد وامتد . مسحنفر ، صفة للطرٌك : واسع ممتد ذاهب بٌن . والسبح : ضرب من البرود أو العباء مخطط ، ٌلبس ، أو 
ٌستتر به وٌفرش . شبه آثار السٌر علٌها بخطوط البرد . وسجلت الرٌح األرض فانسحلت : كشطت ما علٌها . ووصؾ الطرٌك 

 ، ألنه لد استتب بالسٌر وصار الحبا واضحا . بذلن
 .٘ٗٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للزجاج: ٕ)
 .٘ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 )بتصرؾ بسٌط(.ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٙٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٕٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .2٘ٗ/ٔمعانً المرآن: ( أنظر: 5)
 .5ٔٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
. ولفظه هنان:" اجتنِبُوا المعصٌة والعدوان ، فإن بهما أهِلن َمْن أُْهلن لبلكم من 2ٔٔ/2(:ص2ٖٙٗ( أخرجه الطبري)ٔٔ)

 الناس".



ٔٗ 

 

ٔٗ 

 

 .(ٕ)والثالث: أن المشار إلٌه، ٌشمل كل ما سبك. لاله ابن عثٌمٌن
لمشار إلٌه كل فً لوله تعالى}ذِلَن{ األخٌر، أنه ٌشمل كل ما سبك، ومن ضمنه سإالهم والظاهر أن ا 

 . وهللا تعالى أعلم.(ٖ)الذي هو أدنى عن الذي هو خٌر"
 :(ٗ)[، وجهانٔٙوٌحتمل لوله تعالى:}َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن{]البمرة: 

 األول: أن االعتداء عام، والمراد: اعتدابهم فً كل شًء.
 أن اإلعتداء خاص، والمراد: اعتداإهم فً السبت. والثانً:

،" وكل متجاوز حد شًء إلى ؼٌره فمد (٘)لال الزجاج:" االعتداُء المجاوزةْ فً كل شًٍء،مجاوزة المدر" 
 . (ٙ)تعداه إلى ما جاوز إلٌه"

 :الفوابد
ذا الرزق الذي ال ٌوجد له من فوابد اآلٌة: لإم بنً إسرابٌل، وسفههم؛ حٌث إنهم طلبوا أن ٌؽٌر لهم هللا ه .ٔ

نظٌر بمولهم: }لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربن ٌُخرج لنا مما تنبت األرض من بملها ولثَّابها وفومها 
 وعدسها وبصلها{.

ومنها: ؼطرسة بنً إسرابٌل، وجفاإهم؛ لمولهم: }ادع لنا ربن{؛ ولم ٌمولوا: "ادع لن ربنا"، أو: "ادع لنا   .ٕ
دهم . والعٌاذ باهلل . أنفة؛ مع أنهم كانوا مإمنٌن بموسى ومع ذلن ٌمولون: }ادع لنا ربن{ . كما هللا"؛ كؤن عن

 [ .ٕٗلالوا: }فاذهب أنت وربن فماتبل إنا هاهنا لاعدون{ ]المابدة: 
ومنها: أن من اختار األدنى على األعلى ففٌه شبه من الٌهود؛ ومن ذلن هإالء الذٌن ٌختارون الشًء   .ٖ

 على الشًء الحبلل. المحرم
 ومنها: أن من علّو همة المرء أن ٌنظر لؤلكمل، واألفضل فً كل األمور.  .ٗ
ومنها: أن التوسع فً المآكل، والمشارب، واختٌار األفضل منها إذا لم ٌصل إلى حد اإلسراؾ فبل ذم فٌه؛  .٘

؛ لكن لو ترن التوسع فً ذلن  (ٔ)ولذلن لم ٌنكر النبً  ملسو هيلع هللا ىلص على أصحابه حٌن أتوه بتمر جٌد بدالً عن الرديء
عام الرمادة؛ وأما إذا تركها لؽٌر ؼرض شرعً فهو لؽرض شرعً فبل بؤس كما فعله عمر رضً هللا عنه 

 .(ٕ)مذموم؛ ألن هللا تعالى ٌحب من عبده إذا أنعم علٌه نعمة أن ٌرى أثر نعمته علٌه
ومن فوابد اآلٌة: ِحّل البمول، والمثاء، والفوم، والعدس، والبصل؛ لمولهم: }ادع لنا ربن ٌخرج لنا مما  .ٙ

 تنبت األرض..{ إلى لوله: }اهبطوا مصراً فإن لكم ما سؤلتم{ أي من األصناؾ المذكورة.
م للرسول ملسو هيلع هللا ىلص  لدر فٌه بمول فكره وهذه األصناؾ مباحة فً شرٌعة موسى؛ وكذلن فً شرٌعتنا؛ فإنه لما لُّدِ

؛ فؤباحها لهم؛  (ٖ)أكلها؛ فلما رآه بعض أصحابه كره أكلها، لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "كل؛ فإنً أناجً من ال تناجً"
علٌه  وكذلن فً خٌبر لما ولع الناس فً البصل، وعلموا كراهة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لها لالوا: ُحّرمت؛ لال صلى هللا

 ؛ فبٌن أنه حبلل. (ٗ)وسلم "إنه لٌس بً تحرٌم ما أحل هللا"
ومن فوابد اآلٌة: جواز إسناد الشًء إلى مكانه ال إلى الفاعل األول؛ لمولهم }مما تنبت األرض{؛ والذي .2

 ٌنبت حمٌمة هو هللا سبحانه وتعالى.

                                                                                                                                                                                                       

 .5ٔٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٙٗٔ/ٔأنظر: الكشاؾ: ( ٗ)
 .1ٗ٘/ٔ( معانً المرآن:٘)
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
ً فاسداً فبٌعه مردود، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الوكالة، باب 1ٔٔراجع البخاري ص )ٔ( ؛ وصحٌح ٕٖٕٔ: إذا باع الوكٌل شٌبا

 .5٘ٔٗ[ 5ٙ] 1ٖٓٗ؛ بٌع الطعام مثبلً بمثل، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب المسالاة، باب 5ٗ٘مسلم ص
 الفابدة الخامسة. 52ٔانظر ص )ٕ(
؛ وأخرجه 1٘٘: ما جاء فً الثوم النًء والبصل والكراث، حدٌث رلم ٓٙٔ، كتاب األذان، باب 2ٙاخرجه البخاري ص )ٖ(

 .ٗٙ٘[ 2ٖ] ٖٕ٘ٔ: نهً من أكل ثوماً...، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب المساجد، باب 2ٙٗمسلم ص
 .٘ٙ٘[ 2ٙ] ٕٙ٘ٔ: نهً من أكل ثوماً...، حدٌث رلم 2ٔباب  ، كتاب المساجد،2ٙ٘ – 2ٙٗأخرجه مسلم ص )ٗ(



ٔ٘ 

 

ٔ٘ 

 

شرعاً، أو حساً؛ مثال ذلن: لو أطعمت ومنها: جواز إسناد الشًء إلى سببه الحمٌمً الذي ثبت أنه سبب   .1
جابعاً ٌكاد ٌموت من الجوع فإنه ٌجوز أن تمول: "لوال أنً أطعمته لهلن"؛ ألن اإلطعام سبب لزوال الجوع؛ 

والهبلن معلوم بالحس؛ ومثال الشرعً: المراءة على المرٌض، فٌبرأ، فتمول: "لوال المراءة علٌه لم ٌبرأ"؛ أما 
بباً ؼٌر ثابت شرعاً، وال حساً، أو تمرن مشٌبة هللا بالسبب بحرؾ ٌمتضً التسوٌة المحظور فهو أن تثبت س

مع هللا عّز وجّل؛ مثال األول: أولبن الذٌن ٌعلمون التمابم البدعٌة، أو ٌلبسون حلماً، أو خٌوطاً لدفع الببلء، أو 
 لال له رجل: "ما شاء هللا وشبت"، فمال رفعه . كما زعموا؛ و مثال الثانً: ما جاء فً الحدٌث أن النبً  ملسو هيلع هللا ىلص

، ألنن إذا للت: "ما شاء هللا وشبت" جعلت المخاَطب (٘): "أجعلتنً هلل نداً، بل ما شاء هللا وحده"-ملسو هيلع هللا ىلص-له النبً 
 ندًّا هلل فً المشٌبة.

[ ؛ فنسب 21م عندي{ ]المصص: فإذا لال لابل: ألٌس هللا لد ذم لارون حٌنما لال: }إنما أوتٌته على عل
 حصول هذا المال إلى العلم؛ وهذا لد ٌكون صحٌحاً؟

فالجواب أن هذا الرجل أنكر أن ٌكون من هللا ابتداًء؛ ومعلوم أن اإلنسان إذا أضاؾ الشًء إلى سببه دون أن 
إلنفاق علٌه مبتؽٌاً ٌعتمد أن هللا هو المسّبِب فهو مشرن؛ وأٌضاً فإن لارون أراد بموله هذا أن ٌدفع وجوب ا

 بذلن الدار اآلخرة.
 والخبلصة: أن الحادث بسبب معلوم له صور: 

 الصورة األولى: أن ٌضٌفه إلى هللا وحده.
 الثانٌة: أن ٌضٌفه إلى هللا تعالى ممروناً بسببه المعلوم؛ مثل أن ٌمول: "لوال أن هللا أنجانً بفبلن لؽرلت".

م وحده مع اعتماد أن هللا هو المسّبِب؛ ومنه لول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص فً عمه أبً الثالثة: أن ٌضٌفه إلى السبب المعلو
 . "(ٔ)طالب لما ذكر عذابه: "لوال أنا لكان فً الدرن األسفل من النار

الرابعة : أن ٌضٌفه إلى هللا ممروناً بالسبب المعلوم بـ"ثم"، كموله: "لوال هللا ثم فبلن"؛ "وهذه األربع كلها 
 . "ابزةج

 الصورة الخامسة: أن ٌضٌفه إلى هللا، وإلى السبب المعلوم ممروناً بالواو؛ فهذا شرن، كموله: "لوال هللا وفبلن
الصورة السادسة: أن ٌضٌفه إلى هللا، وإلى السبب المعلوم ممروناً بالفاء، مثل: "لوال هللا ففبلن"؛ فهذا محل 

 نظر: ٌحتمل الجواز، وٌحتمل المنع.
  لسابعة: أن ٌضٌفه إلى سبب موهوم لٌس بثابت شرعاً، وال حساً، فهذا شرن . كما سبكالصورة ا

ومن فوابد اآلٌة: توبٌخ موسى علٌه السبلم لبنً إسرابٌل، وأن الذي ٌستبدل األدنى بالذي هو خٌر ٌستحك  .5
 التوبٌخ؛ ألن موسى وبخهم، حٌث لال:}أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خٌر{.

ها: أنه ٌجوز لئلنسان أن ٌعتذر عن الوساطة إذا لم ٌكن لها داعٍ؛ ألنه لال: }اهبطوا مصراً فإن لكم ومن .ٓٔ
 ما سؤلتم{؛ وكؤنه لال: ال حاجة أن أدعو هللا أن ٌخرج لكم مما تنبت األرض.

إال بحبل  ومنها: ضرب الذلة على بنً إسرابٌل؛ ولد ذكر هللا تعالى أنهم ضربت علٌهم الذلة أٌنما ثمفوا  .ٔٔ
من هللا . وهو اإلسبلم؛ أو بحبل من الناس وهو المساعدات الخارجٌة؛ والمشاهد اآلن أن الٌهود أعزاء بما 

 ٌساعدهم إخوانهم من النصارى.
ومنها: أن الٌهود لد ضربت علٌهم المسكنة وهً الفمر؛ وٌشمل فمر الملوب الذي هو شدة الطمع بحٌث   .ٕٔ

تولؾ عن طلب المال ولو كان من أكثر الناس ماالً؛ وٌشمل أٌضاً فمر المال وهو أن الٌهودي ال ٌشبع، وال ٌ
 للته.
ومنها: أن بنً إسرابٌل ال ٌمومون للمسلمٌن لو حاربوهم من لبل اإلسبلم؛ ألن ضرب الذلة بسبب   .ٖٔ

لى: }ال ٌماتلونكم المعصٌة؛ فإذا حوربوا بالطاعة واإلسبلم فبل شن أنه سٌكون الوبال علٌهم؛ ولد لال هللا تعا
                                                             

؛ وأخرجه البخاري فً األدب المفرد، راجع فضل هللا الصمد فً توضٌح األدب 1ٖ5ٔ، حدٌث رلم ٕٗٔ/ٔأخرجه أحمد  )٘(
: فً ٖٕٔ، باب ٖٓٗ/٘؛ وأخرجه ابن أبً شٌبة 21ٖ: لول الرجلن ما شاء هللا وشبت، حدٌث رلم 5ٖٖ، باب ٖٕ٘/ٕالمفرد 

، حدٌث 2ٕٔ/ٔلال األلبانً فً السلسلة الصحٌحة: فاإلسناد حسن  ،1ٕٕٕٙالرجل ٌمول: ما شاء هللا وشاء فبلن، حدٌث رلم 
 .5ٕٕ، ولال فً صحٌح األدب المفرد: صحٌح ص5ٖٔرلم 

، 2ٔ2؛ وأخرجه مسلم ص11ٖٖ: لصة أبً طالب، حدٌث ٓٗ، كتاب منالب األنصارن باب ٖ٘ٔأخرجه البخاري ص    (ٔ)
 .5ٕٓ[ 2ٖ٘] ٓٔ٘ألبً طالب والتخفٌؾ عنه بسببه، حدٌث رلم  : شفاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص5ٓكتاب اإلٌمان، باب 



ٔٙ 

 

ٔٙ 

 

[ ؛ وما ٌشاهد الٌوم من مماتلة الٌهود للعرب فإنما ٗٔجمٌعاً إال فً لرى محصنة أو من وراء جدر{ ]الحشر: 
 ذلن لسببٌن:.

األول: للة اإلخبلص هلل تعالى؛ فإن كثٌراً من الذٌن ٌماتلون الٌهود . أو أكثرهم . ال ٌماتلونهم باسم اإلسبلم، 
؛ ولذلن لم ٌفلح العرب فً وأن تكون كلمة هللا ه ًّ ً العلٌا؛ وإنما ٌماتلونهم باسم العروبة؛ فهو لتال عصبً لَبَل

 مواجهة الٌهود.
والسبب الثانً: كثرة المعاصً من كبٌرة، وصؽٌرة؛ حتى إن بعضها لٌإدي إلى الكفر؛ ولد حصل للمسلمٌن 

شل، كما لال هللا تعالى: }حتى إذا فشلتم فً أُُحد ما حصل بمعصٌة واحدة مع ما انضم إلٌها من التنازع، والف
 [.ٕ٘ٔوتنازعتم فً األمر وعصٌتم من بعد ما أراكم ما تحبون{ ]آل عمران: 

ومن فوابد اآلٌة: إثبات صفة الؽضب هلل تعالى؛ وؼضب هللا سبحانه وتعالى صفة من صفاته؛ لكنها ال   .ٗٔ
نا، وٌحمر الوجه، وٌمؾُّ الشعر، وٌفمد اإلنسان تماثل صفات المخلولٌن؛ فنحن عندما نؽضب تنتفخ األوداج م

هللا؛ ألن هللا لٌس كمثله شًء؛ بل هو ؼضب ٌلٌك باهلل عّز وجّل  صوابه؛ وهذه العوارض ال تكون فً ؼضب
دال على كمال عظمته، وسلطانه؛ وإذا للنا بهذا، وسلَّمنا أن الؽضب صفة حمٌمٌة بربت بذلن ذمتنا، وصرنا 

 ورسوله. حسب ما أمر هللا به،
وفسر أهل التحرٌؾ "ؼضب هللا" بانتمامه، وال ٌثبتونه صفة هلل عّز وجّل؛ وفسره آخرون بؤنه إرادة االنتمام؛ 

 فمعنى }ؼضب هللا علٌهم{ عندهم: أراد أن ٌنتمم منهم؛ وتفصٌل ذلن مذكور فً كتب العمابد.
 ومن فوابد اآلٌة: أن بنً إسرابٌل جمعوا بٌن المعاصً، والعدوان.  .٘ٔ
ومنها: بٌان حكمة هللا عّز وجّل حٌث ربط األشٌاء بؤسبابها؛ لموله تعالى: }ذلن بؤنهم{، ولوله تعالى:  .ٙٔ

األسباب  }ذلن بما عصوا{؛ وهذا من الحكمة أن ٌكون لؤلسباب تؤثٌراً فً مسبَّباتها بما جعله هللا رابطاً بٌن
والمسبَّبات، ولكن األسباب لد ٌكون لها موانع؛ فمد توجد األسباب، ولكن توجد موانع ألوى منها؛ فالنار لم 

تحرق إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص. مع أنها سبب لئلحراق . لوجود مانع؛ وهو لول هللا تعالى لها: }كونً برداً وسبلماً على 
 [.5ٙإبراهٌم{ ]األنبٌاء: 

 المرآن
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِملَ  ابِبٌَِن َمْن آَمَن بِاّلَّ َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد  }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن )  [ٕٙ({ ]البمرة : َٕٙربِِّهْم َواَل َخْوٌؾ َعلَ
 التفسٌر:

المإمنٌن من هذه األمة، الذٌن صدَّلوا باهلل ورسله، وعملوا بشرعه، والذٌن كانوا لبل بعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من إن 
 -وهم لوم بالون على فطرتهم، وال دٌن ممرر لهم ٌتبعونه -األمم السالفة من الٌهود، والنصارى، والصاببٌن

خالًصا، وبٌوم البعث والجزاء، وعملوا عمبل مرضًٌا عند هللا،  هإالء جمٌعًا إذا صدَّلوا باهلل تصدٌمًا صحًٌحا
فثوابهم ثابت لهم عند ربهم، وال خوؾ علٌهم فٌما ٌستمبلونه من أمر اآلخرة، وال هم ٌحزنون على ما فاتهم 

ٌمبل هللا من أحد دٌنًا ؼٌر من أمور الدنٌا. وأما بعد بعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خاتًما للنبٌٌن والمرسلٌن إلى الناس كافة، فبل 
 ما جاء به، وهو اإلسبلم.

لال ابن كثٌر:" لما بٌن هللا تعالى حال من خالؾ أوامره وارتكب زواجره، وتعدى فً فعل ما ال إذن فٌه  
وانتهن المحارم، وما أحّل بهم من النكال، نبه تعالى على أن َمْن أحسن من األمم السالفة وأطاع، فإن له جزاء 

، وكذلن األمر إلى لٌام الساعة ؛ كُّل من اتبع الرسول النبً األمً فله السعادة األبدٌة، وال خوؾ الحسنى
ِ ال َخْوٌؾ  ٌَاَء َّللاَّ علٌهم فٌما ٌستمبلونه، وال هُْم ٌحزنون على ما ٌتركونه وٌخلفونه، كما لال تعالى: }أاَل إِنَّ أَْوِل

ٌِْهْم َوال هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]ٌونس :  [ وكما تمول المبلبكة للمإمنٌن عند االحتضار فً لوله : }إِنَّ الَِّذٌَن لَالُوا َٕٙعلَ
ٌِْهُم اْلَمبلبَِكةُ أاَل تََخافُوا َوال تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَّةِ  ُ ثُمَّ اْستَمَاُموا تَتَنزُل َعلَ  الَّتًِ كُْنتُْم تُوَعُدوَن{ ]فصلت : َربُّنَا َّللاَّ

ٖٓ"](ٔ). 
سببب نزول اآلٌة: أخرج الواحدي بسند له صحٌح عن مجاهد، لال: "لما لص سلمان على النبً  وفً 

لصة أصحاب الدٌر لال: "هم فً النار" لال سلمان: فؤظلمت علً األرض فنزلت: }إن الذٌن آمنوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

                                                             

 .1ٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
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، نحو (ٕ)وي عن ابن مسعود، والسدي. ور(ٔ)والذٌن هادوا{ إلى لوله: }ٌحزنون{ لال: فكؤنما كشؾ عنً جبل"
 .(ٖ)ذلن

 واختلؾ فً هذه اآلٌة هل نسخت أم ال؟، فذكروا وجهٌن: 
[ اآلٌة، 2ٔأحدهما: أنها منسوخة، روي عن ابن عباس أن لوله : }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا{ ]الحج : 

ٌَْر اأِلْسبلمِ  ً فَلَْن ٌُْمبََل ِمْنهُ{ ]آل عمران :  منسوخ بموله تعالى: }َوَمْن ٌَْبتَِػ َؼ . فردت الشرابع (ٗ)[ اآلٌة1ِ٘دٌنا
 كلها إلى شرٌعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

لال الطبري:" وهذا الخبر ٌدل على أن ابن عباس كان ٌرى أن هللا جل ثناإه كان لد وعد من عمل  
ة الجنة، ثم نسخ ذلن بموله : }َوَمْن ٌَْبتَػِ على عمله، فً اآلخر -من الٌهود والنصارى والصاببٌن  -صالحا 

ٌَْر اأِلْسبلِم ِدٌناً فَلَْن ٌُْمَبَل ِمْنهُ{ ]آل عمران :   .(٘)["1َ٘ؼ
 .(ٙ)والثانً: أنها لٌست بمنسوخة، وهى فٌمن ثبت على إٌمانه من المإمنٌن بالنبً علٌه السبلم

 .(2)أي:" المإمنون أتباع دمحم"[، ٕٙلوله تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة: 
لال الطبري:أي:" هم المصدلون رسول هللا فٌما أتاهم به من الحك من عند هللا، وإٌمانهم بذلن، تصدٌمهم  
 .(1)به "

لى هللا علٌه وسلم ألنهم هم الذٌن ٌستحمون الوصؾ باإلٌمان -ص–لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً أمة دمحم  
 .(5)، والرسل"المطلك، حٌث آمنوا بجمٌع الكتب

لال البٌضاوي: "ٌرٌد به المتدٌنٌن بدٌن دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم المخلصٌن منهم والمنافمٌن، ولٌل  
 .(ٓٔ)المنافمٌن النخرطهم فً سلن الكفرة"

 :(ٔٔ)[، على ثبلثة أوجهٕٙواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة: 
ِ ٌكون األول: فالذٌن آمنو ا: هم المصدلون رسول هللا فٌما أتاهم به من الحك من عند هللا، ولوله َمْن آَمَن بِاّلَّ

 .(ٕٔ)فٌهم بمعنى من ثبت ودام، وفً سابر الفرق بمعنى من دخل فٌه. وهذا لول الجمهور
هم، فلذلن لرنهم ، كؤنه لال : الذٌن أمنوا فً ظاهر أمر(ٖٔ)والثانً: أن المراد المنافمون، لاله سفٌان الثوري

بالٌهود والنصارى والصاببٌن، ثم بٌن حكم من آمن باهلل والٌوم اآلخر من جمٌعهم، فمعنى لوله َمْن آَمَن فً 
 .(ٗٔ)المإمنٌن المذكورٌن: من حمك وأخلص، وفً سابر الفرق المذكورة: من دخل فً اإلٌمان

، كزٌد بن عمرو بن نفٌل، ولس بن ساعدة، والثالث: ولال السدي: هم أهل الحنٌفٌة ممن لم ٌلحك دمحما ملسو هيلع هللا ىلص
وورلة بن نوفل، َوالَِّذٌَن هاُدوا كذلن ممن لم ٌلحك دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، إال من كفر بعٌسى علٌه السبلم، َوالنَّصارى كذلن 

ابِبٌَِن كذلن  .(٘ٔ)ممن لم ٌلحك دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، َوالصَّ
 .(ٔ)[، "أي الذٌن انتسبوا إلى دٌن الٌهود. وهً شرٌعة موسى"ٕٙلَِّذٌَن َهاُدوا{]البمرة:لوله تعالى:}َوا 

                                                             

-ٗ٘ٔ/ٕ(:صٖٔٔٔ، وتفسٌر الطبري)ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔ، وانظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٕٗ( أسباب النزول للواحدي: ٔ)
ٔ٘٘. 

 .ٗ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٕ(:صٕٔٔٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔلعجاب فً بٌان األسباب: ، وإ٘( أنظر: أسباب النزول: ٖ)
 .٘٘ٔ/ٕ(:صٗٔٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .٘٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٙٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ، و تفسٌر المرطبً: ٙ٘ٔ/ٔ ( انظر: المحرر الوجٌز:ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( حكاه المرطبً، أنظر: تفسٌره: ٕٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز:٘ٔ)
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وسبب تسمٌة  ،«ٌهود»ولد اختلفت آراء اللؽوٌٌن والمفسرٌن فً أصل الكلمة التً اشتمت منها كلمة  
 :(ٕ) الٌهود بهذا االسم، وذكروا وجوها

 بمعنى رجع، سموا بذلن حٌن تابوا عن عبادة العجل. «هاد»أحدها: أنها من 
ٌْنَ }مولهم:ل، هم سّموا بذلنوالثانً: أن ،  (ٖ)لاله ابن جرٌج ،تبنا :أي ،[ٙ٘ٔ]سورة األعراؾ : {إِنَّا هُْدنَا إَِل

 : (٘)الشاعرلول  ، ومن ذلن : التابب (ٗ)والهابد
 إنًِّ اْمُرٌإ ِمْن ُحبِِّه َهابِدُ 

  .تابب :أي
سكنا إلى أمرن، والهوادة السكون والموادعة. لال : ومنه لوله  :أي {،هدنا إلٌن}ولال ابن عرفة : والثالث: 

 .(ٙ)تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا{
فؽٌرته  ،-علٌه الصبلة والسبلم-أكبر ولد ٌعموبوهو ، بالذال المعجمة« ٌهوذا»نُِسبُوا إلى أنهم  :والرابع

العرب بالدال المهملة، جرٌا على عادتها فً التبلعب باألسماء األعجمٌة، فعرب ونسب الواحد إلٌه، فمٌل 
 .ٌهودي، ثم حذؾ الٌاء فً الجمع، فمٌل ٌهود

هاد، ٌهود؛ فالهود:المٌل والرجوع؛ ألن الٌهود كانوا كلما جاءهم نبً أو رسول  :: أنها مشتمة منوالخامس
 م ودلوه علٌه لٌمتلوه.هادوا إلى ملكه

وسموا بذلن ألنهم ٌتهودون عند لراءة ولٌن،  وولار سكون فً النطك وهو ،«التهوٌد» من أنه: والسادس
 :(1)النمٌري الراعً لول، وأنشد (2). حكاه ابن عطٌة عن الزهراويالتوراة
ْعنَ  البلبً من وخودٌ  َحى تََسمَّ َدافَى لرٌضَ                 بالضُّ دِ  بالِؽَناءِ  الرُّ  الُمَهوَّ

 .إلٌن خضعنا: أي {،إلٌن هدنا}فـ الخضوع، وهً الهوادة، من أنهوالسابع: 
، أي: تحرن، ومنه سمً الٌهود؛ لتحركهم فً دراستهم، لاله أبو عمرو « هاد ٌهٌد»من : أن أصلها والثامن:

 .(5) بن العبلء
 :(ٓٔ)، وجهان«هادوا»وفً أصل األلؾ فً كلمة:  

 .أي: تاب« هاد ٌهود»:، واألصل«واو»أحدهما: أنه من 
 .، أي: تحرن«هاد ٌهٌد»، واألصل: «ٌاء»الثانً: أنها من 

الذٌن سباهم نبوخذ نّصر إلى بابل فً المرن  «ٌهوذا»ولد ورد بؤن الٌهود ٌرجعون إلى بماٌا جماعة  
، ولم تستعمل هذه (ق.م 1٘ٙ-5ٖٔ)السادس )ق.م(، وهإالء سموا كذلن نسبة إلى مملكة ومنطمة ٌهوذا 

التسمٌة إال فً عهد مملكة ٌهوذا، لذلن فهً تسمٌة متؤخرة وال صلة لها بٌهوذا وٌعموب، اللذٌن عاشا فً 
كانت اسم مدٌنة فً فلسطٌن منذ عهد الكنعانٌٌن، فبعد أن  -ٌهوذا-المرن السابع عشر لبل المٌبلد، ولعل 

                                                                                                                                                                                                       

 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
، ٘ٓٗ/ ٔ، والدر المصون :2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ-ٕٖٗ/ ٔفسٌر المرطبً:وت، ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)

 .اللسان، مادة: "هود"،ؤٖٖ/ٕواللباب فً علوم الكتاب:
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص5ٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
بحذؾ الٌاء وهو ( لٌل: )هود(: جمع هابد كعوذ جمع عابذ ولٌل : مصدر ٌستوي فٌه الواحد وؼٌره ولٌل : إنه مخفؾ ٌهود ٗ)

ضعٌؾ وعلى المول بالجمعٌة ٌكون أسم كان مفردا عابدا على من بإعتبار لفظها وجمع الخبر بإعتبار معناها وهو كثٌر فً 
 (.5ٖ٘/ٔالكبلم خبلفا لمن منعه.)انظر: التحرٌر والتنوٌر: 

، ٘ٓٗ/ٔوالدر المصون:، ٖٖٗ/ٔتفسٌر المرطبً: ، 15ٔ/ٔدرج الدرر فً تفسٌر اآلي والسور: :فًببل نسبة ( البٌت ٘)
 ولم أتعرؾ على لابله.، ٕٖٔ/ٕواللباب فً علوم الكتاب:

 .ٕٗٙ/ٗ، وعمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ االلفاظ:ٓٔٔ/ٔ، وفتح المدٌر للشوكانً:ٕٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .2٘ٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (2)
و"خوط"، ومماٌٌس اللؽة، مادة"ردؾ"، وأساس الببلؼة، باب"ردؾ"، والعباب تهذٌب اللؽة، باب ا"الهاء والدال"، انظر:  (1)

، 12ٕ/ٗالزاخر،"ردؾ"، واللسان، مادة"ردؾ"، وتاج العروس، مادة"وخد"، "هود"، "ردؾ"، وؼرٌب الحدٌث للماسم بن سبلم:
 ..ٖٙ، وواللباب:2٘ٔ/ٔالمحرر الوجٌز:و
 .ٖٖٔ/ٕانظر: اللباب فً علوم الكتاب: (5)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕر: اللباب فً علوم الكتاب:انظ (ٓٔ)
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بحوالً  -ٌهوذا-طٌن تكونت مملكة ٌهوذا بعد عصر ٌعموب وابنه نزحت جماعة موسى علٌه السبلم إلى فلس
ألؾ عام فً منطمة ٌهوذا الكنعانٌة، فسمٌت باسمها، ثم انتشر استعمال اسم الٌهود بعد السبً البابلً منذ المرن 

  .(ٔ)السادس للمٌبلد
وا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُ  ولد ذكروا فً المرآن بعبارات عدة، كما فً لوله تعالى: 

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوؾٌ  اِببٌَِن َمْن آَمَن بِاّلَّ ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{  َوالصَّ َعلَ
نََصاَرى تَْهتَُدوا لُْل َبْل ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحِنٌفًا َوَما َكاَن ِمَن  }َولَالُوا كُونُوا هُوًدا أَوْ  [، ولوله تعالى:ٕٙ]البمرة : 

وذكر شٌخ االسبلم: " أن هإالء  [، واآلٌات فً ذكرهم باسم الٌهود كثٌرة،ٖ٘ٔاْلُمْشِرِكٌَن{ ]البمرة : 
منٌن لم ٌبدلوا ما أنزل المذكورٌن فً اآلٌة، الذٌن أثنى هللا علٌهم من الذٌن هادوا والنصارى كانوا مسلمٌن مإ

هللا وال كفروا بشًء مما أنزل هللا؛ فالٌهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبدٌلهم لما أنزل هللا، ومن جهة 
   .(ٕ)كفرهم بما أنزل على دمحم"

هو اسم خاص بالمنحرفٌن من بنً إسرابٌل.. وهو لفظ أعم من لفظة  :«الٌهود»ولهذا فإن لفظ  
وذلن ألن لفظة ٌهود تطلك على العبرانٌٌن وعلى ؼٌرهم ممن دخل فً دٌن  (ٗ)و"بنً إسرابٌل" (ٖ)"عبرانٌٌن"

                                                             

 .5ٕ٘( انظر: مفصل العرب والٌهود فً التارٌخ: ٔ)
 (.5ٔ/ٕٔ(مجموع الفتاوى )ٕ)
(اختلفت اآلراء فً سبب تسمٌتهم بـ"العبرٌٌن" أو "العبرانٌٌن"، لٌل: إنهم سموا بذلن نسبة إلى إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم ٖ)

باسم: "إبراهٌم العبرانً"، ألنه عبر نهر الفرات وأنهاراً أخرى، ولٌل إنهم: سموا بالعبرانٌٌن نفسه، فمد ذكر فً سفر التكوٌن 
نسبة إلى "ِعْبر "، و هو الجد الخامس إلبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم، و الرأي الثالث ٌمول: إن سبب التسمٌة ٌرجع إلى الموطن 

ألمم البدوٌة الصحراوٌة التً ال تستمر فً مكان، بل ترحل من بمعة إلى األصلً لبنً إسرابٌل، ذلن أنهم فً األصل كانوا من ا
، وؼالب المإرخٌن أجمعوا على أن التسمٌة ناتجة عن عبور إبراهٌم علٌه .أخرى بإبلها و ماشٌتها للبحث عن الماء و المرعى

إله إسرابٌل فً عبر النهر سكن آباإكم  الصبلة والسبلم نهر الفرات، وٌإكد هذا الرأي ما جاء فً سفر ٌسوع: "وهكذا لال الرب
  ."منذ الدهر

وٌرى البعض أن هذه اللفظة لم تظهر إال بعد اجتٌاز إبراهٌم نهر الفرات"، فضبل ً عن أن األخذ بهذا الرأي ألرب إلى الصحة  
 والصواب من اآلراء األخرى

ولٌل: لفظ "العبري" أطلك تارٌخٌاً على شراذم من الؽجر الرحل كانوا ٌعٌثون  فً األرض فسادا، وٌتبعون الجٌوش الؽازٌة،   
بوصفهم مرتزلة ٌستعان بهم فً األعمال الدنٌة، ووصفهم إبراهٌم بؤنه "عبري" ؼٌر صحٌح، إال إذا أخذنا من لفظ عبري 

ود بإبراهٌم وصؾ "العبري" لٌصلوا إلى وصؾ لؽتهم بؤنها "العبرٌة" لدٌمة ترجع إلى معنى: الترحال والتنمل، ولد ألصك الٌه
زمن إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم، وهذا كبلم باطل ألن اللؽة العبرٌة جاءت متؤخرة جداً عن زمن إبراهٌم، و هً لهجة آرامٌة 

اللؽة الهٌروؼلوفٌة، حٌث تخاطب لوما فً مصر عربٌة، ظهرت بعد عصر موسى بحوالً ست مبة سنة و ألن التوراة نزلت ب
  .أو أخرجوا من مصر

)انظر:   .وأرى أن الذي ذكره هو الصواب؛ فاللؽة العبرٌة لؽة متؤخرة جداً عن زمن الخلٌل إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم 
 (.ٖٙالعرب والٌهود فً التارٌخ: األستاذ شراب: 

الٌهود المادمٌن إلى فلسطٌن بعد إعبلن الٌهود لٌام دولة أسموها "إسرابٌل" فً (تم إطبلق مصطلح إسرابٌلٌٌن على شتات ٗ)
م؛ فؤصبح كل من ٌعٌش على أرض فلسطٌن من الٌهود ٌؤخذ ُمَسمى "إسرابٌلً"، وجنسٌة "إسرابٌلٌة"، 1ٗ5ٔماٌو  ٔ٘

  !!"ومجموع شتاتهم على أرض فلسطٌن المؽتصبة "إسرابٌلٌٌن
ً وفً ببلد المسلمٌن أٌضاً، حٌث أطلك على الكٌان الٌهودي والصهٌونً  وشاعت تلن التسمٌات على ألسن الناس عموما

  ..."إسرابٌل" والٌهودي "باإلسرابٌلً"، وشاع مصطلح "إسرابٌلٌون" على الٌهود الذٌن أتوا إلى فلسطٌن ؼزاة
نى الكلمة: عبد هللا، وإسرابٌل اسم لنبً وإسرابٌل كلمة عبرانٌة مركبة من "إسرا" بمعنى: عبد، ومن "إٌل" وهو هللا، فٌكون مع 

هللا ٌعموب علٌه الصبلة والسبلم، وجاء فً تسمٌة بنً إسرابٌل بهذا االسم نسبة إلى أبٌهم ٌعموب علٌه الصبلة والسبلم، وٌهود 
ت عدم اختبلطهم الٌوم التصموا بهذا االسم، لٌلبسوا على العامة بؤنهم من نسل "إسرابٌل" ٌعموب علٌه الصبلة السبلم، وإلثبا

بالشعوب األخرى لٌتحمك لهم الزعم بنماء الجنس الٌهودي، وأن ٌهود الٌوم هم النسل المباشر لٌهود التوراة، وذلن لتبرٌر العودة 
  !!إلى أرض المٌعاد

هو رسول كرٌم لذا فهذه التسمٌة منكرة، لما شاع على األلسن المول فً سٌاق الذم فعلت إسرابٌل كذا، وستفعل كذا ؛ وإسرابٌل  
من رسل هللا تعالى، وهو "ٌعموب" علٌه الصبلة والسبلم، وهو بريء من الكٌان الٌهودي الخبٌث الماكر، إذ ال توارث بٌن 

  .األنبٌاء والرسل وبٌن أعدابهم من الكافرٌن
 



ٕٓ 

 

ٕٓ 

 

الٌهود وهو لٌس منهم، وفً الحمٌمة أنه ال ٌستطٌع أحد أن ٌجزم بتحدٌد التارٌخ الذي أطلمت فٌه هذه التسمٌة 
ن السنة، وإنما بنٌت على بنً إسرابٌل وسبب إطبللها، لعدم وجود دلٌل على ذلن ال من الكتاب وال م

االجتهادات  السابمة على تخمٌنات لؽوٌة ال تموم بها حجة؛ ؼٌر أننا نستطٌع أن نستنتج من االستعمال المرآنً 
أن هذه التسمٌة إنما أطلمت علٌهم بعد انحرافهم عن عبادة هللا وعن الدٌن الصحٌح، وذلن ألنه  «ٌهود»لكلمة 

ود على سبٌل المدح، بل لم تذكر عنهم إال فً معرض الذم والتحمٌر، لم ٌرد فً المرآن الكرٌم إطبلق الٌه
 .وإظهار صفاتهم وأخبللهم الذمٌمة، والتندٌد بكفرهم

 :(ٔ)[، وجهان من المراءةٕٙوذكروا فً لوله تعالى:}َهاُدوا{]البمرة: 
 أحدهما: }َهاُدوا{، بضم الدال. لرأ بها الجمهور.

 ن المهاداة، لرأ بها أبو السمان العدوي.والثانً: }َهاَدوا{ـ بفتح الدال، م
 .(ٕ)[، "أي الذٌن انتسبوا إلى دٌن عٌسى"ٕٙلوله تعالى:}َوالنََّصاَرى{]البمرة: 
 .(ٖ)لال الثعلبً:" الذٌن كانوا على دٌن عٌسى علٌه الّسبلم ولم ٌبّدلوا وماتوا على ذلن" 
 :(ٗ) و}النََّصاَرى{ جمع اختلؾ فً مفرده على لولٌن 

 . (٘)واحده )نصرانً(، ولٌل : )نصران(، بإسماط الٌاء، وهذا لول سٌبوٌه األول:
 : (ٙ)ولد حكى عنهم سماعا )نصران(، بطرح الٌاء، ومنه لول الشاعر  

 تراه إذا زار العشً ُمَحنِّفًا     وٌضحً لدٌه وهو نصران شامس
 : (2)واألنثى )نصرانة(، لال األخزر الحمانً 

تْ   َوأَْسَجَد َرأْسَُها       َكَما َسَجَدْت نَْصَرانَةٌ َلْم تََحنَّؾِ  فَِكْلتَاهَُما َخرَّ
 .(1) والثانً: واحده نْصِري. لاله الخلٌل بن أحمد

 .(5)لال الماوردي: "واألول أظهر" 
 :(ٓٔ)وفً سبب تسمٌتهم بـ)النصارى(، ثبلثة ألوال 

ى )ناصرة(، كان ٌنز وا بذلن، لمرٌٍة تَُسمَّ لها عٌسى علٌه السبلم، فَنُِسَب إلٌها، فمٌل : عٌسى أحدها : أنهم سُمُّ
 .(ٖ)، وابن جرٌج(ٕ)، ولتادة(ٔ)الناصري، ثم نسب أصحابه إلٌه فمٌل : النصارى، وهذا لول ابن عباس

                                                             

 .ٕٗٓ/ٔالبحر المحٌط: ، وٕٖٗ/ٔ( أنظر: انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٕٙ٘/ٖ( أنظر: الكتاب: ٘)
:  ٔ، ورواه : " تراه وٌضحى وهو . . " ونمله أبو حٌان فً البحر المحٌط  ٘٘ٔ(لم أعرؾ لابله . األضداد البن األنباري : ٙ)

( فمال : و " أنشد سٌبوٌه " وذكر البٌت ، ولم 5ٖٙ:  ٔره عن الطبري ، وفٌهما " إذا دار العشى " وأخطؤ المرطبً )تفسٌ 1ٖٕ
 ٌنشده سٌبوٌه . وروى صدره . )تراه إذا دار العشا متحنفا(

والبٌت فً صفة الحرباء . و " محنفا " : لد تحنؾ ، أو صار إلى الحنٌفٌة . وٌعنً أنه مستمبل المبلة . ولوله : " لدٌه " ، أي 
ى العشى أو لدى الضحى ، وٌكون لد ذكره فً بٌت لبله . ولوله : " شامس " ، ٌرٌد مستمبل لدى العشى ، وٌرٌد لبل أن ٌستو

الشمس ، لبل المشرق . ٌمول ٌستمبل الشمس كؤنه نصرانً ، وهو كمول ذي الرمة فً صفة الحرباء أًٌضا : إذا حول الظل 
 العشى رأٌته ... حنٌفا ، وفً لرن الضحى ٌنتصر

، 1ٖٔ/ ٔ، و"تفسٌر الطبري" 21ٔ، وانظر: شرح شواهده للنحاس ص ٕٙ٘/ ٖ(:ص ٔٔٗه)(البٌت من شواهد سٌبو2ٌ)
، "اللسان" 1ٖٗ٘/ ٗ، "تهذٌب اللؽة" )نصر( ٗٗ/ 2ٔ، "المخصص" 2ٖ٘، "اإلنصاؾ" ص ٕٕ٘/ ٕ، ٔٗٔ/ ٔ"الزاهر" 
/ ٔ"الدر المصون" ، 1ٖٕ/ ٔ، "البحر المحٌط" ٖٖٗ/ ٔ، "تفسٌر المرطبً" ٕ٘ٗ/ ٔ، "تفسٌر ابن عطٌة" ٕٔٔ/ ٘)نصر( 

، ٌصؾ نالتٌن ، طؤطؤتا رإوسهما من اإلعٌاء ، فشبه رأس النالة فً طؤطؤتها ، برأس النصرانٌة 1ٗٔ/ ٔ، "فتح المدٌر" ٙٓٗ
 إذا طؤطؤته فً صبلتها. وأسجد الرجل : طؤطؤ رأسه وخفضه وانحنى. لال حمٌد بن ثور ، ٌصؾ نولا :

 فلما لوٌن على معصم        وكؾ خضٌب وأسوارها 
 فضول أزمتها أسجدت        سجود النصاري ألحبارها

 .ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .ٖٖٔ/ٔ(النكت والعٌون: 5)
 .ٖٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)



ٕٔ 

 

ٕٔ 

 

وا بذلن، لنصرة بعضهم لبعٍض، لال الشاعر  : (ٗ)والثانً : أنهم سُمُّ
ْرُت َعْن  ا رأٌُت نَبَطاً أَْنَصاَرا     َشمَّ ًَ اإْلَزاَرالمَّ  ُرْكَبتِ

 كُْنُت لَُهْم ِمَن النََّصاَرى َجاَرا  
وا بذلن، لموله:}َمْن أَْنَصاِري إلى هللا{]الصؾ:   .(٘)[ٗٔوالثالث : أنهم سُمُّ

ولفظة )النصرانٌة( و)نصارى( التً تطلك فً العربٌة على أتباع المسٌح، من األلفاط المعربة، ٌرى  
، وٌرى (ٙ) Nasraya، )نصراٌا( Nosroyoل سربانً هو: )نصروٌو( بعضى المستشرلٌن أنّها من أص

التّسمٌة العبرانٌة التً أطلمها الٌهود على من اتّبع دٌانة المسٌح، ولد   Nazerenesبعٌض آخر أنّها من
، وبرى بعض المإرخٌن أن لها صلةً (2)وردت فً العهد الجدٌد فً )أعمال الرسل( حكاٌة على لسان ٌهود

)الناصرٌٌن( ب ( التً كان منها )ٌسوع( حٌث ٌُمال: )ٌسوع الناصري( أو أّن لها صلة )بالناصرة
Nasarenes = Nazarenes  إحدى الفرق المدٌمة الٌهودٌة المتنصرة. ولد بمً الٌهود ٌطلمون على من

صرانٌة اتّبع دٌانة المسٌح )النصارى(، وبهذا المعنى وردت الكلمة فً المرآن الكرٌم، ومن هنا صارت الن
 علماً لدٌانة المسٌح عند المسلمٌن. 

ولعلماء اللؽة اإلسبلمٌٌن آراء فً معنى هذه الكلمة وفً أصلها، هً من لبٌل التفسٌرات المؤلوفة  
المعروفة عنهم فً الكلمات الؽرٌبة التً ال ٌعرفون لها أصبلً، ولد ذهب بعضهم إلى أنها نسبة إلى الناصرة 

، وزعم بعض منهم أنها نسبة إلى لرٌة ٌُمال لها )نصران(، فمبل نصرانً وجمعه (1)التً نُسب الٌها المسٌح
 . (ٓٔ)، وذُكر أن )النصرانة( هً مإنث النصرانً(5)نصارى

 : (ٔٔ)ولد وردت هذه التسمٌة فً الشعر الجاهلً، فمد ذُكر ان أمٌة بن أبً الصلت ذكرهم فً هذا البٌت 
 ن له وداً ولرباناوالكابنٌ   أٌام ٌلمى نصاراهم مسٌحهم  

 : (ٕٔ)وذكر أّن شاعراً جاهلٌاً ذكر النصارى فً شعر له، هو 
 معترضاً فً بطنها جنٌنها   الٌَن تعدو للما وضٌنها

 مخالفاً دٌن النصارى دٌنها
 : (ٖٔ)وذُكر أّن جابر بن ُحنّى لال 

 رماح نصارى ال تخوض إلى دم ولد زعمت بهراء أّن رماحنا
 : (ٔ)لال فً شعر لهوأّن حاتماً الّطابً  

                                                                                                                                                                                                       

 .٘ٗٔ/ٕ(:ص5ٙٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص51ٓٔ(، و)52ٓٔتفسٌر الطبري)( أنظر: ٕ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص5٘ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
. أنشده شاهدا  2ٖٔ،  25/  ٔأمالً ابن الشجرى  ٗٗ/  ٔ(لم أعرؾ صاحب الرجز . واألبٌات ، فً معانً المرآن للفراء ٗ)

آلخر شاهدا على حذؾ الفاء العاطفة على حذؾ واو العطؾ : أي " وكنت لهم من النصارى جارا " ، ثم أنشده فً الموضع ا
 . ٗٗٔ/ٕأي " فكنت لهم . . " . والبٌت من شواهد الطبري: 

 .٘ٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري:٘)
 .  .1ٗ1Ency. , III, p(، 2ٕٓؼرابب اللؽة )ص  ٙ
ود الذٌن فً المسكونة فإننا إْذ وجدنا هذا الرجل مفسداً ومهٌج فتنة بٌن جمٌع الٌه»  ٘، اآلٌة ٕٗأعمال الرسل: اإلصحاح  2

 .  .2ٗEncy. Relig. Ethic. , III, p٘، «وممدام شٌعة الناصرٌٌن 
 (، )نصر(. 1ٙ٘/ ٖ(، تاج العروس )1ٙ/ 2اللسان ) 1
 (. ٗٔ٘( المفردات، لؤلصفهانً )ص 5)
 ( ومنه لول الشاعر:ٓٔ)
 كما أسجدت نصرانة لم تحنؾ  فكلتاهما خرت وأسجد رأسها  

 (، )نصر(. 5ٙ٘/ ٖ، تاج العروس )«والنصرانٌة واحدة النصارى » ر(، (، )نص1ٙ/ 2اللسان )
 (. 12ٔ( النصرآنٌة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ص ٔٔ)
( البٌت من شواهد اللسان)للك(، )ودن(، )وضن(، وتاج العروس)للك(، )وضن(، وهو ببل نسبة فٌهما. والوضٌن: حزام ٕٔ)

 النالة.
(، المشرق، 5ٓٔ(، شعراء النصرانٌة )ٕٕ٘، 2ٔٔ( النصرانٌة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ص ٖٔ)

 وما بعدها(.  ٕٓٙ، )5ٓٗٔالسنة السابعة 
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 بلحٌاَن حتى خفت أن أتنصرا    ومازلت أسعى بٌن ناٍب ودارة
 : (ٕ)وأّن )طخٌم بن أبً الطخماء( لال فً شعر له فً مدح بنً تمٌم 

ق وإنًّ وإْن كانوا نصارى أحبّهم    وٌرتاح للبى نحوهم وٌُتَوَّ
 : (ٖ)وأّن حسان بن ثابت لال 

 وارى فً الضرٌح الملحدلما ت فرحت نصارى ٌثرب وٌهودها 
ؼٌر أّن هذه األبٌات وأمثالها إْن صح أنها لشعراء جاهلٌٌن حماً، هً من الشعر المتؤخر الذي لٌل لبٌل  

 اإلسبلم. أما لبل ذلن، فلٌس لنا علم بما كان العرب ٌسّمون به النصارى من تسمٌات. 
، Disciplesكانوا ٌمولون )تبلمٌذ(  والذي نعرفه أن لدماء النصارى حٌنما كانوا ٌتحدثون عن أنفسهم

وكذلن نظروا إلى  (ٗ)و)تبلمٌذ المسٌح(، ذلن أنهم كانوا ٌنظرون إلى المسٌح نظرتهم إلى معلم ٌعلمهم
، وهذه التعابٌر من ألدم التعابٌر التً استعملها (٘)حوارٌٌه، فورد )تبلمٌذ ٌوحنا( ولصدوا بذلن النصارى

 النصارى للتعبٌر عن أنفسهم. 
للداللة على  Brethren in Lord)االخوة فً هللا( ب )االخوة( وب لن دعـا لدماء النصارى جماعتهم كذ 

)األخ( للتعبٌر عن المفرد، ذلن ألن العمٌدة لد آخت بٌنهم، فصار النصارى كلهم إخوة فً هللا ب الجماعة، و
 (5)والمإمنٌن Saints(1)دٌسٌن( ، ودعوا أنفسهم )الم(2)، ثم تخصصت كلمة )األخ( برجل الدٌن(ٙ)وفً الدٌن

 والمختارٌن األصفٌاء والمدعّوٌن، وٌظهر أنها لم تكن علمٌة، وإنما وردت لؤلشارة إلى التسمٌة التً تلٌها. 
وتعنً )المجمع( فً اإلؼرٌمٌة، بمعنى المحل   Ecclesia)الكنٌسة(ب ولد كنى عن مجتمع النصارى  

ب المإمنٌن وعن الجماعة التابعة للمسٌح. كما عبر عن النصارى  الذي ٌجتمع فٌه المواطنون. فكنى بها عن
 . (ٓٔ))األصدلاء( ب )الفمراء( و

، أْي Messiahالٌونانٌة التً تعنً )المسٌح(  Christosنسبةً إلى  Christiansب ولد عرؾ النصارى 
المنتظر المخلص الذي المنتظر المخلص الذي على ٌدٌه ٌتم خبلص الشعب المختار. وٌسوع هو المسٌح، أي 

جاء للخبلص كما جاء فً عمٌدة أتباعه، ولذلن لٌل لهم أتباع المسٌح. فؤطلمت علٌهم اللفظة الٌونانٌة، وعُرفوا 
بها، تمٌٌزاً لهم عن الٌهود. ولد وردت الكلمة فً أعمال الرسل وفً رسالة بولس األولى إلى أهل 

 . (ٔٔ)كورنتوس
ار، فلم ترد هذه اللفظة الٌونانٌة األصل. ولهذا نجد أن العربٌة التصرت أما فً المرآن الكرٌم وفً األخب 

على إطبلق )نصارى( و)نصرانً( و)نصرانٌة( على النصارى تمٌٌزاً لهم عن أهل األدٌان األخرى. أما 
مصطلح )عٌسوي( و)مسٌحً(، فلم ٌُعرفا فً المإلفات العربٌة المدٌمة وفً الشعر الجاهلً، فهما من 

                                                                                                                                                                                                       

 (. ٕٕ٘، 2ٔٔ(، النصرانٌة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ٗٓٔ/ٙٔ( األؼانً )ٔ)
 وما بعدها(.  ٕٓٙ) 5ٓٗٔالسابعة :( المشرق، السنة ٕ)
 . ٕٗ( دٌوان حسان: ٖ)
(ٗ ).ٔ5ٕHastings, p.   
 . 1ٔ( إنجٌل مرلس: اإلصحاح الثانً، اآلٌة ٘)
(ٙ ). ٔٓٗHastings, p.  
 .  , .p. ٖEncy. Reli. Ethic ,2ٖ٘وما بعدها،  ٘ٔ( أعمال الرسل، اإلصحاح األول، اآلٌة 2)
 ة األولى إلى أهل كورنتوس، اإلصحاح األول، اآلٌة األولى ما بعدها. ( رسالة بولس الرسول، الرسال1)
، رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، اإلصحاح األول، اآلٌة األولى وما ٗٔ( أعمال الرسل: اإلصحاح الخامس، اآلٌة 5)

 بعدها. 
(ٔٓ )٘2ٗ, p. ٖEncy. Reli. Ethic. ,  . 
، رسالة بولس األولى إلى أهل كورنتس: 1ٕ، اآلٌة ٕٙ، اإلصحاح ٌٕٙة ( أعمال الرسل: اإلصحاح الحادي عشر: اآلٔٔ)

 .  .2Hastings, pٕٔ، ٙٔاإلصحاح الرابع، اآلٌة 
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 (ٕ))أهل اإلنجٌل(ب ، ولد لصد فً المرآن الكرٌم (ٔ)ت المتؤخرة التً أطلمت على النصارىالمصطلحا
 . (ٖ)النصارى، إذ ال ٌعترؾ الٌهود باإلنجٌل، ولد أدخل علماء اللؽة اللفظة فً المعربات

وأهم عبلمة فارلة مٌزت نصارى عرب الجاهلٌة عن العرب الوثنٌٌن، هً أكل النصارى للخنازٌر،  
ٌْن أتٌاه من نجران،  فمال لهما رسول هللا صلى هللا  -م الصلٌب وتمدٌسه، ورد أّن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصوحمله لال لراهب

علٌه وسلم : "أسلما تسلما، فماال : لد أسلمنا لبلن، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : كذبتما منعكما من اإلسبلم ثبلث، سجودكما 
هللا ولداً، وشربكما الخمر، فماال : فما تمول فً عٌسى ؟، لال : فسكت النبً ملسو هيلع هللا ىلص للصلٌب، ولولكما : إتخذ 

ونزل المرآن ذلن نتلوه علٌن من اآلٌات والذكر الحكٌم إلى لوله : أبناءنا وأبناءكم لال : فدعاهما رسول هللا 
مة أهله وولده، لال : فلما خرجا من عنده، لال أحدهما ملسو هيلع هللا ىلص إلى المبلعنة لال : وجاء بالحسن والحسٌن وفاط

 .(ٗ)لصاحبه : ألرر بالجزٌة وال تبلعنه، لال : فرجعا، فماال : نمر بالجزٌة وال نبلعنن، لال : فإلرأ بالجزٌة"
ٌِْه َوَسلََّم َوفِ   ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ ٌُْت النَّبِ َ ً عُنُِمً َصِلٌٌب ِمْن ذََهٍب. فَمَاَل: ولد روي َعْن َعِدّيِ ْبِن َحاتٍِم، لَاَل: "أَت

نَُهْم أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن "ٌَا َعِديُّ اْطَرْح َعْنَن َهذَا الَوثََن"، َوَسِمْعتُهُ ٌَْمَرأُ فًِ سُوَرِة بََراَءةٌ: }اتََّخذُوا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهَبا
ِ{ ]التوبة:  ُموا  [، لَاَل: "أََما إِنَُّهْم لَْم ٌَُكونُوأَّٖللاَّ ٌْبًا اْستََحلُّوهُ، َوإِذَا َحرَّ ٌَْعبُُدونَُهْم، َوَلِكنَُّهْم َكانُوا إِذَا أََحلُّوا لَُهْم َش

ُموهُ"" ٌْبًا َحرَّ ٌِْهْم َش  . (٘)َعلَ
 : (ٙ)وورد فً شعر ذي الّرمة 

 ٌحل لهم أكل الخنازٌر والخمر      ولكنَّ أصل امرىء المٌس معشرٌ 
 . (2)ل، فهم ٌختلفون عن المسلمٌن فً أكلهم لحم الخنزٌر وفً شربهم الخمرٌرٌد أنّهم نصارى فً األص 
 : (1)وفد ألسم النصارى بالصلٌب. هذا )عدي بن زٌد( ٌحلؾ به فً شعر ٌنسب الٌه، فٌمول 

 َعلٌََن َوَرّبِ َمكَّةَ َوالَصلٌبِ           َسعى األَعداُء ال ٌَؤلوَن َشّراً 
ابِِبٌَن{]البمرة:  وهم لوم بالون على فطرتهم، وال دٌن ممرر -"والصاببٌن أي:[، ٕٙلوله تعالى:}َوالصَّ

 .(5)"-لهم ٌتبعونه
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي:" لوم بٌن النصارى والمجوس" 
لال النسفً: أي"الخارجٌن من دٌن مشهور إلى ؼٌره، من صبؤ إذا خرج من الدٌن، وهم لوم عدلوا عن  
 .(ٔٔ)الٌهودٌة والنصرانٌة وعبدوا المبلبكة"دٌن 

ابِِبٌَن{]البمرة:   :(ٕٔ)[، فٌه لراءتانٕٙولوله تعالى: }الصَّ
ابٌَِن{و}والّصابون{، بترن الهمزة، لرأ بها أهل المدٌنة فً جمٌع المرآن.  أحدهما:}الصَّ

ابِبُوَن{، بالهمزة وهو األص ابِبٌَِن{ و}والصَّ  ل.والثانً: ولرأ البالون: }الصَّ
 .(ٖٔ)لال الثعلبً: ٌمال: صبا ٌصبوا صبوءا، إذا مال وخرج من دٌن إلى دٌن" 
ابِبٌَِن{، ولعل من أسباب االختبلؾ حول حمٌمة الصاببة ماٌلً:    ولد اختلؾ العلماء فً}الصَّ

                                                             

(ٔ ). ٖٗٔHughes, Dictionary of Islam, p.  
 . 2ٗ( المابدة، اآلٌة ٕ)
 (. ٖٕ(، المعرب، للجوالمً )ٖٙٔ/ ٗ( النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث )ٖ)
 (.2ٔ، وانظر: الببلذري ) ٕٖٖٔفضابل الحسن والحسٌن -فضابل الصحابة  -(أحمد بن حنبل ٗ)
 (. 2٘/ ٓٔ(، )وثن(، السٌوطً، الدرر المنثور )ٖٗٗ/ٖٔاللسان )، وانظر:  21ٕ/ ٘سنن الترمذي ت شاكر ( ٘)
 . 2٘( النصرانٌة وآادابها بٌن عرب الجاهلٌة: ٙ)
 .ٓٔٓٗ: علً ( انظر: المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم ،جواد2)
 (. ٔ٘ٗ، وانظر: شٌخو، شعراء النصرانٌة )ٕٗ/ٕ( األؼانً: 1)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (5)

 .1ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .5٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 .1ٕٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖٔ)



ٕٗ 

 

ٕٗ 

 

ٌن ورود التعالٌم الصاببٌة باللؽة اآلرامٌة؛ مما أدى إلى التصار جماعة محدودة من رجال الدٌن والمهتم -ٔ
رهن  –بما فً ذلن اتباع الطابفة  –بؤمره على فهم التعالٌم الصاببٌة، بٌنما ظلت هذه التعالٌم بالنسبة لآلخرٌن 

 .(ٔ)السماع والمبلحظة، وهما الٌؽنٌان شٌباً عن لراءة النصوص لراءة مباشرة  
وانؽبللهم علٌها، ألنهم الٌرون انطواء الصاببٌن على أنفسهم، وعدم مخالطتهم بؽٌرهم، وكتمان عمٌدتهم،  -ٕ

 .(ٕ)أن دٌنهم تبشٌرٌاً ٌمومون بالدعوة إلٌه والتعرٌؾ به، بل على عكس ذلن
اصطناع التمٌة حٌث ٌبدون تعاطفاً مع أتباع جمٌع الملل والنحل معتمدٌن على أوجه التشابه بٌنهم وبٌن  -ٖ

 .(ٖ)طن معتمداتهم وشعابرهمأتباع هذه الملل والنحل، مما جعل من الصعب كشؾ الستار عن بوا
كثرة الملل واألهواء والنحل التً ظهرت فً العصر العباسً الذي ٌعد العهد الذهبً للتؤلٌؾ والترجمة؛  -ٗ

مما سبب صعوبة فً التمٌٌز بٌن تلن الملل والنحل بشكل كبٌر، ساعد على ذلن انتحال فبات أخرى من ؼٌر 
 . (ٗ)الصاببٌن اسمهم والتشبه بهم

تلؾ العلماء فً أصل كلمة )صاببة( مما أدى إلى اختبلفهم فً المراد من ذلن، وٌمكن إجمال كما اخ 
 ألوالهم فٌما ٌلً: 

المول األول )بالهمز( : إن الكلمة عربٌة تفٌد معنى الخروج والتحول واالنتمال من دٌن إلى آخر، مؤخوذة من 
وم أي تخرج من مطالعها، لول العرب: صبؤ ناب البعٌر إذا طلع حده وخرج، وتصبؤ النج

والصابًء:المستحدث سوى دٌنه، وكل خارج من دٌن كان علٌه إلى دٌن آخر، كالمرتد من أهل اإلسبلم عن 
 دٌنه، وجمع الصابًء:صاببون، وُصبَّاء، وصاببة، َصبَؤة، وٌعرفون فً العراق باسم الُصبَّة. 

 فَعَُل، كـ )َكُرَم(.  والفعل )صبؤ( ٌؤتً على فَعََل، كـ )منع(، وٌؤتً على وزن 
 .(٘)وتمول: صبؤ ٌصبؤ، وَصبَُإ، كبلهما ٌدل على الخروج والبروز، وهذا المول علٌه جمهور أهل اللؽة

المول الثانً )بؽٌر الهمز(: إن الكلمة عربٌة تفٌد معنى المٌل والنزع، تمول أصبا إلى الشًء ٌصبو إذا مال 
 للبه إلٌه، ونزع واشتاق وفعل فعل الصبٌان، ولد ٌمال صبا الرجل إذا عشك وهوى. 

ن وأكن }وإال تصرؾ عنً كٌدهن أصُب إلٌه –علٌه السبلم  –ومن هذا المعنى لوله تعالى عن ٌوسؾ  
 [. ٖٖمن الجاهلٌن{ ] ٌوسؾ: 

أو مالوا عن … لال بعض العلماء: وسمى الموم بذلن؛ ألنهم مالوا عن كل دٌن إلى دٌن عبادة النجوم 
 .(ٙ)سنن الحك وزاؼوا عن نهج األنبٌاء

المول الثالث: ذهب )جسنٌوس( العالم اللؽوي األلمانً إلى أن الكلمة صاببٌن مشتمة من )صباإوث( 
نٌة، أي جند السماء داللة على أنهم ٌعبدون الكواكب. وذهب نولدكً إلى أنها مشتمة من صب الماء العبرا

إشارة إلى اعتمادهم بالماء ألنهم ٌعتمدون كالنصارى، ولال ؼٌره أن الدٌانة المسٌحٌة اتصلت ببمٌة الكلدانٌٌن 
 .(2)فنشؤ منهم مسٌحٌو " مار ٌوحنا( فً البصرة وهم الصاببون

لرابع : إن الكلمة التفٌد معنى خاصاً وإنما هً منسوبة إلى أحد األشخاص ٌسمى صباباً، واختلؾ المول ا
 أصحاب هذا المول فً تحدٌد هذا الشخص بٌن اثنٌن :

 .  –علٌه الصبلة والسبلم  –صابًء متوشلخ )متوشالح( حفٌد النبً إدرٌس  -أ 

                                                             

 . ٗ( الصاببون، د. عبدهللا سمن، ص ٔ )
 . ٗ. وانظر الصاببون فً حاضرهم وماضٌهم، ص 2ٔ( انظر : الصاببة، د. علً دمحم عبدالوهاب، ص ٕ )
 . ٘، وانظر الصاببون ، ، ص 2ٗ( انظر : الصببون المندابإون، اللٌدي دراوور، ترجمة نعٌم بدوي وؼضبان رومً، ص ٖ )
 . ٘( الصاببون، ص ٗ )
. وانظر الماموس المحٌط، ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٖ. وانظر معجم مماٌٌس اللؽة، 1ٓٔ -2ٓٔ/ٔ( انظر: لسان العرب،مادة "صبؤ"،٘ )
ٔ/ٕٓ-ٕٔ 
 . 5ٗ/ٔ. وانظر تفسٌر البؽوي، 2ٖٗ/ ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً، ٙ )
موسوعة كنوز المعرفة، إشراؾ د/ إمٌل ٌعموب، ط ، ؤٕ( انظر : الصاببون فً حاضرهم وماضٌهم، السٌد الحسنً، ص 2 )

دابرة معارؾ المرن العشرٌن، دمحم فرٌد وجدي، ط) الثالثة(، ، و1٘ٔ/ ٔم ، 551ٔ: دار نظٌر عبود، ) األولى ( ، بٌروت 
 . ٕٙٗ/ ٘م، 52ٔٔبٌروت: دار المعرفة، 
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 . (ٔ)م صابًء بن ماري، الذي ظهر فً زمن الخلٌل علٌه السبل -ب
ولد أنكر هذا المول المسعودي، ونسب هذه التسمٌة لرجل فً الهند ظهر زمن الملن )طمهوث بن  

 نوٌجهان( ودعى الناس إلى عبادة الكواكب ألنها المتصرفة فً الكون. 
هذه هً بعض األلوال التً تحدثت عن أصل اشتماق كلمة )الصاببة( ولعلنا نلحظ أن األلوال السابمة  
رابط، وذلن من خبلل أن الشخص الذي صبؤ وخرج عن دٌنه إلى دٌن آخر، هو فً الحمٌمة لم ٌصنع بٌنها ت

ذلن إال لما مال للبه إلى ذلكم الدٌن الجدٌد، ثم اؼتسل بالماء إعبلناً منه الخروج عن الدٌن األول، وتمسكه 
 بؤبرز سماة الدٌن الجدٌد أال وهو عبادة الكواكب. 

كتابه لصص السابمٌن، وأدٌان األمم الماضٌة، ومما أشار إلٌه المرآن فً هذا  ولد لص هللا علٌنا فً 
 الشؤن ذكر الصاببٌن، ولد ذكرهم هللا تعالى فً ثبلث مواضع من كتابه العزٌز وهً على النحو التالً: 

ِ َواْلٌَْوِم الموضع األول : لوله تبارن وتعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالنََّصارَ  ابِِبٌَن َمْن آَمَن بِاّلَّ ى َوالصَّ
ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]البمرة :   [. ٕٙاآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌؾ َعَل

ِ الموضع الثانً : لوله تبارن وتعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهادُ  ابِبُوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاّلَّ وا َوالصَّ
ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]المابدة :   [. 5َٙواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَبَل َخْوٌؾ َعلَ

ابِبٌَِن وَ  النََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذٌَن الموضع الثالث: لوله تبارن وتعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالصَّ
ٍء َشِهٌٌد{ ]الحج :  ًْ َ َعلَى كُّلِ َش ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِنَّ َّللاَّ َ ٌَْفِصُل َب  [. 2ٔأَْشَركُوا إِنَّ َّللاَّ

 ولد اختلفت عبارات المفسرون فً تفسٌر معنى )الصاببة( على ألوال: 
 .(ٖ)، وعطاء(ٕ)النصارى، ولٌس لهم دٌن. لاله مجاهداألول:أنهم لوم بٌن المجوس والٌهود و

 .(ٗ)والثانً: أنهم منزلة بٌن الٌهود والنصارى. لاله سعٌد بن جبٌر
، وابن أبً (ٙ)، ومجاهد(٘)والثالث: لبٌلة بٌن المجوس والٌهود، والتإكل ذبابحهم والتنكح نساإهم. لاله الحسن

 .(2)نجٌح
والسدي، والربٌع بن أنس، وأبو الشعشاء (1)ٌمرإون الزبور. لاله أبو العالٌةوالرابع: هم فرلة من أهل الكتاب 

 . (5)جابر بن زٌد، والضحان، وإسحاق بن راهوٌه
والخامس: أنهم أهل دٌن من األدٌان كانوا بجزٌرة الموصل، ٌمولون : ال إله إال هللا، ولٌس لهم عمل وال 

 .(ٓٔ)إمنوا برسول هللا. لاله ابن زٌدكتاب وال نبً، إال لول ال إله إال هللا، ولم ٌ
 .(ٔٔ)والسادس: هم الذٌن لم تبلؽهم دعوة نبً. ذكره ابن كثٌر

، وأبو جعفر (ٖٔ)، وزٌاد بن أبٌه(ٕٔ)والسابع: هم لوم ٌعٌدون المبلبكة وٌصلون إلى المبلة. لاله لتادة
 .(ٗٔ)الرازي

 .(٘ٔ)والثامٌن: أنهم طابفة من أهل الكتاب. لاله السدي

                                                             

 . 2ٗٔ/ٔ(انظر : تارٌخ الطبري، ٔ )
 .2ٕٔ/ٔ(:ص1ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٙٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص2ٖٙن أبً حاتم)( أنظر: تفسٌر ابٗ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٖٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٕٓٔٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٗٓٔٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٗٔ/ٕ(:صٓٔٔٔ، وتفسٌر الطبري)2ٕٔ/ٔ(:ص5ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 . 2ٙٗ-2٘ٗ/ ٔ، وتفسٌر المرطبً، 2ٕٔ/ٔ. وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٖٕ٘ -ٕٕ٘/ ٔ( انظر تفسٌر الطبري، 5 )
 . 2ٗٔ/ٕ(:ص2ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٗٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر، ٔٔ )
 .2ٗٔ/ٕ(:ص5ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 لى العراق فً زمن معاوٌة رضً هللا عنه .. زٌاد بن أبٌه: هو وا2ٗٔ/ٕ(:ص1ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 ، وزاد:"أنهم وٌمرءون الزبور".2ٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .2ٗٔ/ٕ(:صٔٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
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لول مجاهد ومتابعٌه، ووهب بن منبه: أنهم لٌسوا على  –وهللا أعلم  –كثٌر: "وأظهر األلوال لال ابن  
دٌن الٌهود وال النصارى وال المجوس وال المشركٌن وإنما هم بالون على فطرتهم، والدٌن ممرر ٌتبعونه  

 .(ٔ)وٌمتضونه"
 نستنتج مما سبك، بؤن الصاببة أحد أمرٌن:  

ة لكن بعضهم انخرط مع المجوسٌة والبعض مع أهل الكتاب والبعض اعتزل جمٌع إما أن تكون فرلة واحد
 األدٌان. 

وإما أن تكون فرلة الصاببة، عبارة عن فرق متعددة ومذاهب متفرلة، كل فرلة لها طابع خاص تستمل به 
 نهم. أما الحمٌمة ففٌه اختبلؾ فٌما بٌ –فمط  –عن الفرلة األخرى، فالجامع بٌنهم جمٌعاً المسمى 

: " ولد اختلؾ الناس فٌهم اختبلفاً كثٌراً، بحسب ماوصل إلٌهم من معرفة  –رحمه هللا  –ٌمول ابن المٌم  
دٌنهم، وهم منمسمون إلى مإمن وكافر. لال هللا تعالى: }إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والنصارى والصاببٌن 

 [ . ٕٙاآلٌة{] البمرة : … 
م األربعة الذٌن تنمسم كل أمة منها إلى ناج وهالن كما فً لوله تعالى فً األم –جل وعبل  –فذكرهم  

}إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والصاببٌن والنصارى والمجوس والذٌن أشركوا إن هللا ٌفصل بٌنهم ٌوم 
[، فذكر األمتٌن اللتٌن الكتاب لهم، والٌنمسمون إلى شمً وسعٌد وهما : المجوس 2ٔالمٌامة{] الحج:

 . (ٕ)كون، ولم ٌذكرهما فً آٌة الوعد بالجنة، وذكر الصاببٌن فٌهما فعلم أن فٌهم الشمً والسعٌد"والمشر
ولد اختلؾ مولؾ العلماء فً الصاببة،  لال ابن المٌم : "لمد اختلؾ الناس فٌهم اختبلفاً كثٌراً، وأشكل  

 أمرهم على األبمة لعدم اإلحاطة بمذهبهم ودٌنهم:
فمال الشافعً رحمه هللا تعالى:هم صنؾ من النصارى، ولال فً موضع: ٌنظر فً أمرهم، فإن كانوا  

ٌوافمون النصارى فً أصل الدٌن، ولكنهم ٌخالفونهم فً الفروع، فتإخذ منهم الجزٌة، وإن كانوا ٌخالفونهم 
تلؾ األحناؾ والمالكٌة وكذلن اخ  –فً أصل الدٌن لم ٌمروا على دٌنهم ببذل الجزٌة، ثم اختلؾ أصحابه 

 .(ٖ)" –والحنابلة 
: "وبالجملة فالصاببة أحسن حاالً من المجوس، فؤخذ الجزٌة من  –رحمه هللا  –وٌمول ابن المٌم  

المجوس تنبٌه على أخذها من الصاببة بطرٌك األولى، فإن المجوس من أخبث األمم دٌناً ومذهباً، والٌتمسكون 
وكل ماعلٌه المجوس من الشرن فشر … ثبت لهم كتاب والشبهة كتاب أصبلً بكتاب والٌنتمون إلى ملة والٌ

 .(ٗ)الصاببة إن لم ٌكن أخؾ منه فلٌس بؤعظم منه"
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{]البمرة:  [، "أي من آمن من هذه الطوابؾ ِإٌماناً صادلاً فصدَّق ٕٙلوله تعالى:}َمْن آَمَن بِاّلَّ

 .(٘)باهلل، وأٌمن باآلخرة"
 .(ٙ)ل النسفً:" من هإالء الكفرة إٌماناً خالصاً"لا 
 .(2)لال البٌضاوي:أي" من كان منهم فً دٌنه لبل أن ٌنسخ. مصدلاً بملبه بالمبدأ والمعاد" 

 .(1)وأخرج ابن أبً حاتم "عن ابن عباس: لوله: }من آمن باهلل{، ٌعنً: من وحد هللا" 
 .(5)أي عمل بطاعة هللا فً دار الدنٌا" [،"ٕٙلوله تعالى:}َوَعِمَل َصاِلًحا{]البمرة:  
 .(ٔ)لال البٌضاوي: أي:" عامبًل بممتضى شرعه" 

                                                             

 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر، ٔ )
 .  ٕٓ٘ -5ٕٗ/ ٕ( انظر : إؼاثة اللهفان،  ٕ )
ؾ البكر وشاكر العاروري، ط ) األولى ( ، بٌروت : دار ابن حزم، ( أحكام أهل الذمة، ابن المٌم الجوزٌة، تحمٌك ٌوسٖ )

 وما بعدها.  ٖٕٔهـ ، ص 1ٔٗٔ
 . ٕٕٗ( المصدر السابك، ص ٗ )
 .٘٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .5٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .1ٕٔ/ٔ(:صٙٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .٘٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
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لال أبو حٌان:" هو عام فً جمٌع أفعال الصبلح وألوالها وأداء الفرابض، أو التصدٌك بدمحم صلى هللا  
 .(ٕ)علٌه وسلّم"

 .(ٖ)أي لهم ثوابهم عند هللا" [،"ٕٙلوله تعالى:}فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم{]البمرة:  
 .(ٗ)لال لتادة:" أجر كبٌر لحسناتهم، وهً الجنة" 

لال ابن عثٌمٌن:" وسمى هللا تعالى "الثواب" أجراً؛ ألنه سبحانه وتعالى التزم على نفسه أن ٌجزي به  
تشرٌفاً، كالتزام المستؤجر بدفع األجرة لؤلجٌر؛ }عند ربهم{ : أضاؾ ربوبٌته إلٌهم على سبٌل الخصوص 

وتكرٌماً، وإظهاراً للعناٌة بهم؛ فهذه كفالة من هللا عّز وجّل، وضمان، والتزام بهذا األجر؛ فهو أجر ؼٌر 
 .(٘)ضابع"
ٌِْهْم{]البمرة:  لٌس على هإالء المإمنٌن خوؾ فً اآلخرة، حٌن  :[، "أيٕٙلوله تعالى:}َواَل َخْوٌؾ َعلَ

 .(ٙ)ٌخاؾ الكفار من العماب"
 .(2)" فٌما لّدموا"لال الثعلبً: 
 .(1)لال البٌضاوي: " حٌن ٌخاؾ الكفار من العماب" 
 .(5)لال الطبري:أي:"وال خوؾ علٌهم فٌما لدموا علٌه من أهوال المٌامة" 
 .(ٓٔ)ولرأ الجمهور : }َوال َخْوٌؾ{، بالرفع والتنوٌن. ولرأ الحسن : }وال خوؾ{، من ؼٌر تنوٌن 
 .(ٔٔ)[، وال ٌحزنون "على ما مضى من الدنٌا"ٌَْٕٙحَزنُوَن{]البمرة: لوله تعالى:}َواَل هُْم  
 .(ٕٔ)لال الثعلبً:" على ما خلّفوا" 
 .(ٖٔ)لال البٌضاوي: حٌن "ٌحزن الممصرون على تضٌٌع العمر وتفوٌت الثواب" 
 لهم لال الطبري:" وال هم ٌحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنٌا وعٌشها، عند معاٌنتهم ما أعد هللا 

 .(ٗٔ)من الثواب والنعٌم الممٌم عنده"
لال ابن عثٌمٌن:" ألنهم انتملوا إلى خٌر منها؛ أما الكافر فٌحزن على ما فرط فً الحٌاة الدنٌا، وٌتحسر،  

كما لال تعالى: }وأنٌبوا إلى ربكم وأسلموا له من لبل أن ٌؤتٌكم العذاب ثم ال تنصرون * واتبعوا أحسن ما 
كم من لبل أن ٌؤتٌكم العذاب بؽتة وأنتم ال تشعرون * أن تمول نفس ٌا حسرتى على ما أنزل إلٌكم من رب

ن، وتحسُّر"ٙ٘. ٗ٘فرطت فً جنب هللا{ ]الزمر:   .(٘ٔ)[ : هذا تحزُّ
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌظلم أحداً، فكل من آمن باهلل والٌوم اآلخر، فإن له أجره من أّي   ٔ.
 .صنؾ كان

ومنها: ثمرة اإلٌمان باهلل، والٌوم اآلخر . وهو حصول األجر، وانتفاء الخوؾ مما ٌستمبل، والحزن على  ٕ.
 ما مضى.

                                                                                                                                                                                                       

 .1٘/ٔتفسٌر البٌضاوي: ( ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( البحر المحٌط:ٕ)
 .٘٘/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٕٔ/ٔ(:ص1ٗٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .٘٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .ٓ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:5)
 .ٕ٘ٓ/ٔالمحٌط: ( أنظر: البحر ٓٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٗٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
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وآخر؛ فالذٌن هادوا، والنصارى، والصاببون مثل المإمنٌن إذا  ومنها: أنه ال فرق فً ذلن بٌن جنس  ٖ.
 آمنوا باهلل، والٌوم اآلخر . وإن كان المإمنون من هذه األمة ٌمتازون على ؼٌرهم بؤنهم أكثر أجراً.

 ومنها: عظم أجر الذٌن آمنوا، وعملوا الصالحات؛ وذلن فً لوله تعالى: }عند ربهم{.  ٗ.
ومنها: أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طابفة، وكان منهم أهل خٌر فإنه ٌنبؽً ذكر أولبن الذٌن اتصفوا   .٘

بالخٌر حتى ال ٌكون لدحاً عاماً؛ ألنه تعالى بعدما لال: }ذلن بؤنهم كانوا ٌكفرون بآٌات هللا وٌمتلون النبٌٌن 
والٌوم اآلخر، وأن من آمن باهلل والٌوم اآلخر فلهم  لى تعا [ بٌَّن أن منهم من آمن باهللٔٙبؽٌر الحك{ ]البمرة: 

 .أجرهم عند ربهم، وال خوؾ علٌهم، وال هم ٌحزنون
 المرآن

ةٍ َواْذُكُروا َما فٌِِه لَعَلَّ  َناكُْم ِبمُوَّ ٌْ لبمرة : ({ ]اٖٙكُْم تَتَّمُوَن )}َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَكُْم َوَرفَْعنَا فَْولَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَ
ٖٙ] 

 التفسٌر:
حٌن أََخْذنا العهد المإكَّد منكم باإلٌمان باهلل وإفراده بالعبادة، ورفعنا جبل الطور  -ٌا بنً إسرابٌل-واذكروا 

فولكم، وللنا لكم: خذوا الكتاب الذي أعطٌناكم بجٍد واجتهاد واحفظوه، وإال أطبمنا علٌكم الجبل، وال تنسوا 
 نً وتخافوا عمابً.التوراة لوال وعمبل كً تتمو

 .(ٔ)[، أي:" اذكروا إذا أخذنا مٌثالكم"ٖٙلوله تعالى: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَكُْم{]البمرة: 
 .(ٕ)لال البؽوي:أي" عهدكم ٌا معشر الٌهود" 
 .(ٖ)لال الماسمً:" أي واذكروا ولت أخذنا لمٌثالكم بالمحافظة على ما فً التوراة" 

ٌا بنى إسرابٌل رفت أخذنا العهد على أسبلفكم بالعمل بما فً التوراة ولبولهم لال المراؼً:" أي واذكروا 
 .(ٗ)ذلن"
 .(٘)لال السعدي:" وهو العهد الثمٌل المإكد بالتخوٌؾ لهم" 

 .(ٙ)لال النسفً: " بمبول ما فً التوراة" 
 .(2)لال البٌضاوي: " باتباع موسى والعمل بالتوراة" 
 .(1)مهم أن ٌخلصوا له وال ٌعبدوا ؼٌره"لال أبو العالٌة:" أخذ مواثٌ 
وفً سبب أخذ مٌثالهم ٌمول أخرج الطبري بسنده عن ابن زٌد:" لما رجع موسى من عند ربه  

باأللواح. لال لمومه بنً إسرابٌل : إن هذه األلواح فٌها كتاب هللا، فٌه أمره الذي أمركم به ونهٌه الذي نهاكم 
ت ؟ ال وهللا حتى نرى هللا جهرة، حتى ٌطلع هللا إلٌنا فٌمول : هذا كتابً عنه. فمالوا : ومن ٌؤخذه بمولن أن

فخذوه! فما له ال ٌكلمنا كما كلمن أنت ٌا موسى، فٌمول : هذا كتابً فخذوه ؟ لال : فجاءت ؼضبة من هللا، 
وا كتاب هللا. فجاءتهم صاعمة فصعمتهم، فماتوا أجمعون. لال : ثم أحٌاهم هللا بعد موتهم، فمال لهم موسى : خذ

فمالوا : ال. لال : أي شًء أصابكم ؟ لالوا : متنا ثم حٌٌنا! لال : خذوا هذا الطور، لال : خذوا الكتاب وإال 
 َ  طرحناه علٌكم. لال : فؤخذوه بالمٌثاق، ولرأ لول هللا : }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَِنً إِْسَرابٌَِل ال تَْعبُُدوَن إِال َّللاَّ

ا تَْعَملُوَن{ ] البمرة : َوبِاْلَوالِ  ُ بِؽَافٍِل َعمَّ ٌِْن إِْحَسانًا{ حتى بلػ :}َوَما َّللاَّ [، لال : ولو كانوا أخذوه أول 1٘ - 1َٖد
 .(5)مرة، ألخذوه بؽٌر مٌثاق"

                                                             

 .ٕٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٕٖٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٗ٘تفسٌر السعدي: ( ٘)
 .1ٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .5ٕٔ/ٔ(:ص5ٗٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٕ(:ص٘ٔٔٔ( أخرجه الطبري)5)
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لال المفسرون: "إن موسى لما أتاهم بالتوراة فرأوها وما فٌها من التؽلٌظ كبر ذلن علٌهم وأبوا أن  
فؤمر هللا جببًل من جبال فلسطٌن فانملع من أصله حتى لام على رإوسهم مثل الظلة، وكان العسكر ٌمبلوا ذلن، 

فرسخا فً فرسخ والجبل كذلن، وأوحى هللا إلى موسى إن لبلوا التوراة وإال رضختهم بهذا الجبل، فلما رأوا 
بل وهم سجود، فمن أجل ذلن ذلن وأن ال مهرب لهم، لبلوا ما فٌها وسجدوا من الفزع، وجعلوا ٌبلحظون الج

ٌسجد الٌهود على أنصاؾ وجوههم، فهذا معنى أخذ المٌثاق فً حال رفع الجبل فولهم، ألن فً هذه الحالة 
ٍة{ ]وكان فٌما آتاهم هللا تعالى اإلٌمان بدمحم   نَاكُْم بِمُوَّ ٌْ  .(ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -لٌل لهم: }ُخذُوا َما آتَ

اآلٌة خطاب للٌهود وإن كان آباإهم أخذ المٌثاق علٌهم. روى أبو صالح، عن لال الواحدي: " وهذه  
ابن عباس أنه لال. هما مٌثالان: األول: حٌن أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم. والثانً: أن كل 

 .(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -نبً بعث إلى لومه أخذ علٌهم المٌثاق بالطاعة هلل واإلٌمان بدمحم 
 :(ٖ)لد ذكر الزجاج لولٌن فٌهو 

 األول: حٌن أخرج الناس كالذر ورجحه.
[، ثم لال من بعد تماْم اآلٌة: }َوإِْذ أََخذَ َربَُّن ِمْن 2ٔٔودلٌله لوله: }َوإِْذ َنتَْمَنا اْلَجَبَل فَْولَُهْم َكؤَنَّهُ ظُلَّةٌ{]األعراؾ:

ٌَّتَُهْم{]األعراؾ:بَنًِ آَدَم ِمْن ظُُهوِرِهْم   [، فهذه اآلٌة كاآلٌة التً فً البمرة.2ٕٔذُّرِ
 والثانً: ما أخذه على الرسل ومن تبعهم.  

تُكُْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءكُ   ٌْ ُ ِمٌثَاَق النَّبٌٌَِِّن لََما آتَ : }َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ ٌق ودلٌله لوله عزَّ وجلَّ ْم َرسُوٌل ُمَصّدِ
 [.1َٔمعَكُْم لَتُْإِمنُنَّ بِِه َولَتَْنُصُرنَّهُ{]آل عمران: ِلَما

 .(ٗ)[، أي: ورفعناه فوق رإوسكمٖٙلوله تعالى:}َوَرفَْعَنا فَْولَكُُم الطُّوَر{]البمرة: 
 .(٘)الجبل حتى لبلتم وأعطٌتم المٌثاق" :لال النسفً:" أي 
 .(ٙ)لال الماسمً:" ترهٌبا لكم لتمبلوا المٌثاق" 
. وروي عن (2)مجاهد : "ُرفَِع الجبل فولهم كالسحابة، فمٌل لهم: لتإِمنُنَّ أو لٌمعن علٌكم، فآمنوا "لال  

 .(1)عطاء مثل ذلن
 .(5)لال مسلم البطٌن:" رفعته المبلبكة" 
 .(ٓٔ)نتفناه حتى أصبح كالظلة فولكم" :لال الصابونً:" أي 
ُرفع فولَهم حتى أظلهم وظنوا  -وهو الجبلُ -جبناكم بآٌة عظٌمة، وهً أن الطور  :لال الزجاج:" أي 

 .(ٔٔ)أنه والع بهم، فؤخبر َّللاَّ بعظم اآلٌة التً أروها بعد أخذ المٌثاق"
 :(ٕٔ)[،  ألاوٌلٖٙوذكر أهل التفسٌر فً}الطُّوَر{]البمرة: 

 أحدها : إنه اسم جبل بعٌنه، ثم اختلفوا فً تحدٌده على وجهٌن:
هللا علٌه موسى، وأنزلت علٌه التوراة دون ؼٌره، وهذه رواٌة ابن جرٌج عن األول: أنه اسم الجبل، الذي كلم 

 . (ٔ)ابن عباس

                                                             

 .ٖٓٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
المٌثاق الذي أخذه منهم . وذكر ابن جرٌر أن المراد به 2ٖٙ/ ٔ، ذكره أبو اللٌث عن ابن عباس: 1ٕٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕ)

ٌِْن إِْحَسانًا{ ]البمرة: َ َوبِاْلَواِلَد [، وأخرجه بسنده عن ابن زٌد. 1٘ - 1ٖ فً لوله: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌَِل اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ َّللاَّ
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ ٕ(: الطبري ٘ٔٔٔكما سبك، أنظر: تفسٌره)

 .2ٗٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٖ)
 .ٕٕٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .1ٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٕٖٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .1٘ٔ/ٕ(:صٙٔٔٔ( أخرجه الطبري)2)
 .5ٕٔ/ٔ(:صٖ٘ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .5ٕٔ/ٔ(:صٓ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .1ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ،والنكت والعٌون: 12ٕ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 1٘ٔ-2٘ٔ/ٕأنظر: تفسٌر الطبري: ( ٕٔ)
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[، لال:" وهو الجبل الذي بمدٌن، الذي كلّم ٔولال الفراء فً تفسٌر لوله تعالى: }َوالطُّوِر{ ]الطور:  
ٌِْه السَّبلم عنده نكلٌما"  .(ٕ)هللا جلَّ َوعزَّ ُموَسى َعلَ

 :(ٗ)، لال ذو الرمة(ٖ)بالشام والثانً : إنه جبل
 أَعارٌُب طُوِرٌُّوَن عن كُّلِ بلدة       ٌَحٌدوَن عنها ِمْن ِحَذاِر الَمماِدرِ 

لوله )طورٌون(، أي: "وحشٌون، ٌحٌدون عن المرى حذار الوباء والتلؾ، كؤنهم نسبوا إلى الطور وهو جبل 
 .(٘)بالشام"

 .(2)، وهذه رواٌة الضحان عن ابن عباس(ٙ)صة، دون ما لم ٌنبتوالثالث: أن الطور ما أَْنَبَت من الجبال خا
، (ٓٔ)، وعطاء(5)، وورواٌة سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس(1)والرابع : أن الطور اسم لكل جبل، وهو لول لتادة

 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)والحسن، والضحان، والربٌع بن أنس، وأبً صخر، ومجاهد (ٔٔ)وعكرمة
 لكملة )الطور(، على وجهٌن:واختلؾ فً األصل اللؽوي  

 : (ٗٔ)األول:أنها كلمة عربٌة، لال العجاج
 دانً جناحٌه من الطور فمر      تمّضً البازي إذا البازيُّ كر

 . (ٙٔ) ، وابن زٌد(٘ٔ) والثانً: أنها كلمة سرٌانٌة تعنً)الجبل(. لاله مجاهد
ً كبلم العرب، كما سبك االستشهاد والمول األول ألرب إلى الصواب، ألنه جاء )الطور( بمعنى الجبل ف 

 :(1ٔ)، ومنه لول جرٌر(2ٔ)بمول العجاج، وبه لال اإلمام الطبري
 فإن ٌر سلٌمان الجّن ٌستؤنسوا بها       وإن ٌر سلٌمان أحب الّطور ٌنزل

 :(ٔ)لوجهٌن ،مواثٌمكم :ولم ٌمل ،«مٌثالكم»لال المفال رحمه هللا: إنما لال:  

                                                                                                                                                                                                       

 .5٘ٔ/ٕ(:صٕٕٗٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 . 5ٔ/ٖ( معانً المرآن: ٕ)
 .ٕٓ٘/٘ٔ، وٖٖٓ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 5ٕٙ/ٕ( أنظر: تفسٌر البسٌط: ٖ)
، ٖ٘٘/ 2، "الخزانة" 2ٔ1ٕ/ ٘، و )طور( 5ٕٗٙ/ ٘)طرأ( ، "اللسان" 5ٕٕٕ/ ٖ(ورد البٌت فً "التهذٌب" )طور( ٗ)

 ، وفً بعضها )لرٌة( بدل )بلدة(.51ٙٔ/ ٖو"دٌوان ذي الرمة" 
 .ٖٓٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 (هذا لول لم نجده فً كتب اللؽة فً مادته.ٙ)
 .5٘ٔ/ٕ(:صٕ٘ٔٔ، وتفسٌر الطبري)5ٕٔ/ٔ(:صٔ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 . 1٘ٔ/ٕ(:ص1ٔٔٔلطبري)( أنظر: تفسٌر ا1)
 .5ٕٔ/ٔ(:صٕ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .5ٕٔ/ٔ(:صٖ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٕ(:صٕٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٕ(:ص2ٔٔٔ(، و)ٙٔٔٔ( أنظر: تفسٌر  الطبري)ٕٔ)
 .5٘ٔ/ٕ(:صٖٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
، وهو من لصٌدة جٌدة ٌذكر فٌها مآثر عمر بن عبٌد هللا بن 1ٓٔالحدٌث:  ، وؼرٌبٖٓٓ/ٕ، ومجاز المرآن: 2ٔ(دٌوانه : ٗٔ)

معمر التٌمً ، ولد ولً الوالٌات العظٌمة ، وفتح الفتوح الكثٌرة ، ولاتل الخوارج . والضمٌر فً لوله : " دانى " ٌعود إلى 
 هللا وكتاببه من حوله : متؤخر ، وهو " البازي " المذكور فً البٌت بعده . فإن لبله ، ذكر عمر بن عبٌد 

 حول ابن ؼراء حصان إن وتر       فات ، وإن طالب بالوؼم التدر
 إذا الكرام ابتدروا الباع ابتدر         دانى جناحٌه من الطور فمر

ولوله  ٌرٌد : " ابتدر منمضا انمضاض البازي من الطور ، دانى جناحٌه . . فمر " فمدم وأخر . وهو من جٌد التمدٌم والتؤخٌر .
: " دانى " أي ضم جناحٌه ولر بهما وضٌك ما بٌنهما تؤهبا لبلنمضاض من ذروة الجبل . ومر : أسرع إسراعا شدٌدا . ولوله : 
" تمضى " أصلها " تمضض " ، فملب الضاد األخٌرة ٌاء ، استثمل ثبلث ضادات ، كما فعلوا فً " ظنن " " وتظنى " على 

ً طٌرانه ٌرٌد الولوع . والبازي : ضرب من الصمور ، شدٌد . وكسر الطابر جناحٌه : التحوٌل . وتمضض الطابر : هوى ف
 وهو ٌرٌد السموط . -أي للٌبل  -ضم منهما شٌبا 

 .1٘ٔ/ٕ(:ص2ٔٔٔ(، و)ٙٔٔٔ( أنظر: تفسٌر  الطبري)٘ٔ)
 .5٘ٔ/ٕ(:صٖٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .5ٗٗن: . وانظر: مفردات ألفاظ المرآ2٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌره: 2ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( البٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: 1ٔ)
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[ أي كل 2ٙأحدهما: أراد به الداللة على أن كل واحد منهم لد أخذ ذلن كما لال: }ثم ٌخرجكم طفبل{ ]ؼافر:  
 واحد منكم.

والثانً: أنه كان شٌبا واحدا أخذ من كل واحد منهم كما أخذ على ؼٌره فبل جرم كان كله مٌثالا واحدا ولو 
 م ال مٌثاق واحد، وهللا أعلم.لٌل مواثٌمكم ألشبه أن ٌكون هنان مواثٌك أخذت علٌه

ٍة{]البمرة:  ٌْناكُْم ِبمُوَّ [، " أي: البلوا ما أعطٌناكم من التوراة، واعملوا به ٖٙلوله تعالى:}ُخذُوا ما آتَ
 .(ٕ)بموة"

 .(ٖ)لال الزجاج:" أي خذوه بجد واتركوا الرٌب والشن لما بؤن لكم من عظٌم اآلٌات" 
 .(ٗ)ما افترض علٌكم فٌِِه" لال الفراء: "ٌمول: بجّدٍ وبتؤدٌة 
 .(٘)لال ابن كثٌر:أي" بموة وحزم وهمة وامتثال" 

 .(ٙ)أي: بجد واجتهاد، وصبر على أوامر هللا" لال السعدي:" 
 .(2)اعملوا بما أمرتم فٌه وانتهوا عما نهٌتم عنه" لال الواحدي: أي:" 

 .(1)أي اعملوا بما فً التوراة بجد وعزٌمة" لال الصابونً:" 
ٌْناكُْم{، من الكتاب، بحّد وعزٌمة"   .(5)لال الزمخشري:" }ُخذُوا{ على إرادة المول }ما آتَ

 .(ٓٔ)لال الطبري:"}ما آتٌناكم{ " ما أمرناكم به فً التوراة" 
 .(ٔٔ)وأصل الموة: "الشدة، ومنه لوة الحبل، ألنها تموي الحبل وتشد فتله" 
ةٍ{]البمرة:واختلؾ أهل العربٌة فً لوله تعالى: }ُخذُوا   َناكُْم بِمُوَّ ٌْ  :(ٕٔ)[، على وجهٌنَٖٙما آتَ

األول: لال بعض نحوًٌ أهل البصرة : هو مما استؽنً بداللة الظاهر المذكور عما ترن ذكره له، وذلن أن 
 معنى الكبلم : ورفعنا فولكم الطور، وللنا لكم : خذوا ما آتٌناكم بموة، وإال لذفناه علٌكم.

حوًٌ أهل الكوفة : أخذ المٌثاق لول فبل حاجة بالكبلم إلى إضمار لول فٌه، فٌكون والثانً: وٌمول بعض ن
أن ٌكون معه )أن( كما  -الذي هو بمعنى المول  -من كبلمٌن، ؼٌر أنه ٌنبؽً لكل ما خالؾ المول من الكبلم 
 [ لال : وٌجوز أن تحذؾ )أن(.ٔ] نوح :  لال هللا جل ثناإه}إِنَّا أَْرَسْلنَا نُوًحا إَِلى لَْوِمِه أَْن أَْنِذْر لَْوَمَن{

 .(ٖٔ)ففٌه الكفاٌة من ؼٌره" -مفهوم به معنى ما أرٌد  -والصحٌح: "أن كل كبلم نطك به  
ٍة{]البمرة:   :(ٗٔ) [، على ثبلثة أوجهٖٙواختلؾ فً لوله}ِبمُوَّ

  (ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)األول: معناه: بجد واجتهاد. لاله لتادة
 .(2ٔ)لاله مجاهدوالثانً: تعملوا بما فٌه. 

 .(ٕ)، وروي عن الربٌع بن أنس نحو ذلن(ٔ)والثالث: بطاعة. لاله أبو العالٌة

                                                                                                                                                                                                       

 .ٓٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .1ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٖٗ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .12ٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٗ٘( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٖٔٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: 5)
 .ٓٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .ٖٔٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ(تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٕ، وانظر: تفسٌر الطبري: 12ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .ٔٙٔ/ٕ(:ص5ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٔٙٔ/ٕ(:صٖٓٔٔالطبري)( أنظر: تفسٌر ٙٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ(:صٕٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)



ٖٕ 
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 .(ٖ)والمول األول هو األلرب إلى الصواب، وبه لال لتادة والسدي، وجمهور أهل التفسٌر 
أخذاً ضعٌفاً لال ابن عثٌمٌن:" والمراد بالـ "لوة" هنا الحزم، والتنفٌذ؛ والتطبٌك؛ وضده أن ٌؤخذ اإلنسان  

متساهبلً على كسل؛ والباء فً لوله تعالى: }بموة{ للمصاحبة؛ أي خذوا هذا الكتاب. أي التوراة التً جاء بها 
 .(ٗ)موسى ملسو هيلع هللا ىلص. أخذاً مصحوباً بموة، فبل تهملوا شٌباً منه"

 .(٘)، واعملوا به"[،" أي اذكروا كل ما فٌهٖٙلوله تعالى: }َواْذكُُروا َما فٌِِه{]البمرة :  
 نحو ذلن. (2). وروي عن الربٌع(ٙ)لال أبو العالٌة:" ٌمول ألروا ما فً التوراة واعملوا به" 
ولال ابن وهب: سؤلت ابن زٌد عن لول هللا : }واذكروا ما فٌه{، لال: اعملوا بما فٌه بطاعة هلل  

 .(1)وصدق. لال : ولال :اذكروا ما فٌه، ال تنسوه وال تؽفلوه"
لال الطبري:أي" واذكروا ما فٌما آتٌناكم من كتابنا من وعد ووعٌد شدٌد، وترؼٌب وترهٌب، فاتلوه،  

 .(5)واعتبروا به، وتدبروه"
 .(ٓٔ)لال الزجاج: " معناه اْدُرسُوا ما فٌه" 
 .(ٔٔ)لال الزمخشري:"أي:" واحفظوا ما فً الكتاب وادرسوه وال تنسوه وال تؽفلوا عنه" 
 .(ٕٔ)احفظوا ما فً التوراة من الحبلل والحرام، واعملوا بما فٌه"لال الواحدي:أي"  
 .(ٖٔ)لال السعدي:" أي: ما فً كتابكم بؤن تتلوه وتتعلموه" 
 .(ٗٔ)لال الصابونً:" أي احفظوه وال تنسوه وال تؽفلوا عنه" 
 .(٘ٔ)لال المراؼً:" أي واّدارسوه وال تنسوا تدبر معانٌه واعملوا بما فٌه من األحكام" 
 . أى بتشدٌد الذال والكاؾ، وأصله : وتذكروا.(ٙٔ)ال الزمخشري: ولرئ: }وتذّكروا{، }واذّكروا{"ل 

 .(2ٔ)[، أي ألجل أن تتموا هللا عّز وجّل"ٖٙلوله تعالى:}لَعَلَّكُْم تَتَّمُوَن{ ]البمرة :  
 .(1ٔ)ترج فً حك البشر" لال ابن عطٌة:" 

 .(5ٔ)لال الطبري:"كً تتموا وتخافوا عمابً" 
 . (ٕٓ)لال ابن عباس:" تنزعون عما أنتم علٌه" 
 .(ٕٔ)لال الزمخشري:أي"رجاء منكم أن تكونوا متمٌن، أو للنا خذوا واذكروا إرادة أن تتموا" 

 .(ٔ)لال السعدي: أي تتمون" عذاب هللا وسخطه، أو لتكونوا من أهل التموى" 

                                                                                                                                                                                                       

 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٕ(:ص1ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .ٓٓٔ/ٕ، وتفسٌر الرازي: 2ٖٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٔٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 . ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٕٕ٘/ٔعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٘)
 .ٕٙٔ/ٕ(:صٖٖٔٔ، وانظر: تفسٌر الطبري)ٖٓٔ/ٔ(:ص5٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٓٔ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٙٔ/ٕ(:صٖٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٙٔ/ٕ(:صٖ٘ٔٔ( أخرجه الطبري)1)
 .ٔٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 5)
 .1ٗ/!ٔ( معانً المرآن: ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٖٔٙ/ٕسٌر البسٌط: ( التفٕٔ)
 .ٗ٘( تفسٌر السعدي:ٖٔ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘ٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٔ)
 .5٘/!ٔ( المحرر الوجٌز: 1ٔ)
 .ٔٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 5ٔ)
 [.ٔٙٔ/ٕمعصٌتً".]تفسٌر الطبري:. أي: " وتنزعوا عما أنتم علٌه من ٔٙٔ/ٕ(:صٕٖٔٔ( أخرجه الطبري)ٕٓ)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ:ٕٔ)
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لال ابن عثٌمٌن:" فاألخذ بهذا المٌثاق الذي آتاهم هللا على وجه الموة، وذكر ما فٌه وتطبٌمه ٌوجب  
التموى؛ ألن الطاعات ٌجر بعضها بعضاً، كما لال تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا كتب علٌكم الصٌام كما كتب 

ا بعضاً، ألن الطاعة إذا ذاق اإلنسان [ ؛ فالطاعات ٌجر بعضه1ٖٔعلى الذٌن من لبلكم لعلكم تتمون{ ]البمرة: 
طعمها نشط، وابتؽى طاعة أخرى، وٌتؽذى للبه؛ وكلما تؽذى من هذه الطاعة رؼب فً طاعة أخرى؛ 

وبالعكس المعاصً: فإنها توجب وحشة بٌن العبد وبٌن هللا عّز وجّل، ونفوراً، والمعاصً ٌجر بعضها بعضاً؛ 
رون بآٌات هللا وٌمتلون النبٌٌن بؽٌر الحك ذلن بما عصوا وكانوا وسبك لوله تعالى: }ذلن بؤنهم كانوا ٌكف

[ ؛ ثم بعد هذا اإلنذار، وكون الجبل فولهم فً ذلن الولت خضعوا، وخشعوا، لال هللا ٌٔٙعتدون{ ]البمرة: 
فً [ ؛ ف2ٔٔتعالى: }وإذ نتمنا الجبل فولهم كؤنه ظلة وظنوا أنه والع بهم خذوا ما آتٌناكم بموة{ ]األعراؾ: 

تلن الساعة هرعوا إلى السجود؛ وسجدوا؛ ولكنهم مالوا فً سجودهم ٌنظرون إلى الجبل خابفٌن منه؛ ولهذا 
ٌمال: إن سجود الٌهود إلى اآلن سجود مابل كؤنما ٌنظرون إلى شًء فولهم؛ ولالوا: إن هذا السجود سجدناه هلل 

 .(ٕ)إلى الٌوم" سبحانه وتعالى إلزالة الشدة؛ فبل نزال نسجد به؛ فهذا سجودهم

 :الفوابد
من فوابد اآلٌة: تذكٌر هللا . تبارن وتعالى . لبنً إسرابٌل بما أخذ علٌهم من عهد؛ لموله تعالى: }وإذ أخذنا   ٔ.

 مٌثالكم ورفعنا فولكم الطور{؛ وهذا التذكٌر ممتضاه اإللزام . أي فالتزموا بالمٌثاق.
إال حٌن رفع فولهم الطور كؤنه ظلة، وظنوا أنه والع بهم؛ ومنها: عتّو بنً إسرابٌل، حٌث لم ٌإمنوا   ٕ.

 فحٌنبٍذ آمنوا؛ وهذا اإلٌمان فً الحمٌمة ٌشبه إٌمان المكره الذي لٌل له: إما أن تإمن؛ أو تُْمتَل.
ومنها: بٌان لوة هللا عّز وجّل، ولدرته؛ لموله تعالى: }ورفعنا فولكم الطور{؛ ولد لال هللا تعالى فً آٌة   ٖ.

[ ؛ فبل أحد من الخلك ٌستطٌع أن ٌحمل ذلن الجبل، 2ٔٔى: }وإذ نتمنا الجبل فولهم كؤنه ظلة{ ]األعراؾ: أخر
 وٌجعله ظلة ال ٌسمط علٌهم إال هللا عّز وجّل؛ فاألحجار العظٌمة الثمٌلة الكبٌرة أمسكها هللا تعالى بمدرته.

ال بضعؾ، ولٌن، ومداهنة؛ بل البد من لوة فً ومنها: أن الواجب على أهل الملة أن ٌؤخذوا كتابهم بموة   ٗ.
التطبٌك، والدعوة؛ التطبٌك على أنفسهم؛ ودعوة ؼٌرهم إلى ذلن بدون فتور، وال تراٍخ على حّد لوله تعالى: 

[ ؛ ألنه ال ٌتم األمر ٕ٘ٔ}ادع إلى سبٌل ربن بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً أحسن{ ]النمل: 
 إال بهذا.

ل ٌوجب التموى؛ لموله تعالىومن  .٘ لعلكم تتمون{ أي ألجل أن تكونوا من  :ها: أن األخذ بالكتاب الُمنَزَّ
 .المتمٌن هلل عّز وجلّ 

 المرآن
ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ لَُكْنتُْم ِمَن اْلَخاِسِرٌَن ) ِ َعلَ ٌْتُْم ِمْن بَْعِد ذَِلَن فَلَْواَل فَْضُل َّللاَّ  [ٙٗ({ ]البمرة: ٗٙ}ثُمَّ تََولَّ

 التفسٌر:
ثم خالفتم وعصٌتم مرة أخرى، بعد أَْخِذ المٌثاق وَرْفع الجبل كشؤنكم دابًما. فلوال فَْضُل هللا علٌكم ورحمته 

 بالتوبة، والتجاوز عن خطاٌاكم، لصرتم من الخاسرٌن فً الدنٌا واآلخرة.
ٌْتُْم ِمْن بَْعِد ذَِلَن{]البمرة:   .(ٖ)أعرضتم عن المٌثاق والوفاء به"[، أي:"ثم ٗٙلوله تعالى:}ثُمَّ تََولَّ

 .(ٗ)لال الثعلبً:" أعرضتم وعصٌتم، من بعد أخذ المٌثاق ورفع الجبل" 
 .(٘)لال الواحدي:" أي: أعرضتم عن أمر هللا وطاعته" 

لال الطبري:" ثم أعرضتم.]و[ تركتم العمل بما أخذنا مٌثالكم وعهودكم على العمل به بجد واجتهاد، بعد  
 .(ٙ)ربكم المواثٌك على العمل به، والمٌام بما أمركم به فً كتابكم، فنبذتموه وراء ظهوركم"إعطابكم 

 .(ٔ)لال السعدي:" وكان ذلن موجبا ألن ٌحل بكم أعظم العموبات" 
                                                                                                                                                                                                       

 .ٗ٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .2ٗ/!ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .ٕٖٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .ٕٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
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لال ابن عطٌة:" توّلى تفعّل، وأصله اإلعراض واإلدبار عن الشًء بالجسم، ثم استعمل فً اإلعراض  
المعتمدات اتساعا ومجازا. وتولٌهم من بعد ذلن: إما بالمعاصً، فكان فضل هللا بالتوبة عن األمور واألدٌان و

واإلمهال إلٌها، وإما أن ٌكون تولٌهم بالكفر فكان فضل هللا بؤن لم ٌعاجلهم باإلهبلن لٌكون من ذرٌتهم من 
 .(ٕ)ٌإمن، أو ٌكون المراد من لحك دمحما ملسو هيلع هللا ىلص"

 :(ٖ))التولً( فً اللؽة ٌستعمل على ثبلث معان وذكر الواحدي بؤن 
ٌَْركُْم{  أحدها: اإلعراض، كالذي فً هذه اآلٌة، ومعناه: أعرضتم وعصٌتم، ومثله: }َوإِْن تَتََولَّْوا ٌَْستَْبِدْل لَْوًما َؼ

 [، أي تعرضوا عن اإلسبلم.1ٖ]دمحم: 
 [، معناه: من ٌتبعهم وٌنصرهم.ِٔ٘مْنكُْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم{ ]المابدة: والثانً: اإلتباع، ومنه لوله تعالى: }َوَمْن ٌَتََولَُّهْم 

[، أي: ٔٔوالثالث: وٌمال: تولٌت األمر تولٌا، إذا ولٌته بنفسن، لال هللا تعالى: }َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ{ ]النور: 
 ولً وزر اإلفن وإشاعته.

ٌْكُْم{  ِ َعلَ  .(ٗ)[، أي: "فلوال أن هللا تفضل علٌكم بالتوبة "ٗٙ]البمرة:لوله تعالى:}فَلَْوال فَْضُل َّللاَّ
 .(٘)لال الزمخشري: بتوفٌمكم للتوبة" 
 .(ٙ)لال الصابونً: أي بمبول التوبة" 

 .(2)ولال الثعلبً:" بتؤخٌر العذاب عنكم" 
 .(5). وروي عن الربٌع مثل ذلن(1)لال أبو العالٌة:" }فضل هللا{، اإلسبلم، }ورحمته{، المرآن" 
 . (ٓٔ)[، " أي لكنتم من الهالكٌن فً الدنٌا واآلخرة"ٗٙلوله تعالى:}لَكُْنتُْم ِمَن اْلخاِسِرٌَن{]البمرة: 
 .(ٔٔ)لال الثعلبً: أي:"لصرتم من المؽلوبٌن بالعموبة وذهاب الّدنٌا واآلخرة" 
ٌات، }لكنتم من لال الزجاج:" أي لوال أْن منَّ َّللاَّ علٌكم بالتوبة بعد أن كفرتم مع عظٌم هذه اآل 

 .(ٕٔ)الخاسرٌن{"
 .(ٖٔ)لال الواحدي: الخسران(:" ذهاب رأس المال، وهو هاهنا هبلن النفس، ألنها بمنزلة رأس المال" 

ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ لَكُْنتُْم ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{]البمرة:  ِ َعلَ [،  ٗٙوذكر المفال فً تفسٌر لوله تعالى:}فَلَْواَل فَْضُل َّللاَّ
 :(ٗٔ)وجهٌن

                                                                                                                                                                                                       

 .ٗ٘( تفسٌر السعدي:ٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
، وانظر: "إصبلح الوجوه والنظابر" ص 5٘2ٖ/ ٔ، أخذه عن "تهذٌب اللؽة" )ولى( ٕٖٙ/ٕالتفسٌر البسٌط: ( أنظر: ٖ)

 .ٖٗ٘، و"مفردات الراؼب" ص ٕ٘ٔ، و"نزهة األعٌن" النواظر ص 55ٗ
 .ٗٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕٖٙ/ٕتفسٌر البسٌط: ، وانظر: الٕٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .ٙٙٔ/ٕ(:صٖٙٔٔ( أخرجه الطبري)1)
 .ٙٙٔ/ٕ(:ص2ٖٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .1ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕٔ)
 . ٖٖٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)

ضع من رأس ماله، وهً الوضٌعة فٌه، والمصدر: لال أهل العلم: وأصل الخسران فً التجارة أن ٌبتاع الرجل شٌبًا فٌو
الخسارة والخسر، وصفمة  خاسرة ؼٌر مربحة، هذا هو األصل ، ثم لٌل لكل صابر إلى مكروه: خاسر، لنمصان حظه من 

، 11ٕ/ٕ الخٌر، والموم نمصوا بكفرهم راحة أنفسهم التً كانت لهم لو آمنوا، فاستحموا العموبة وفاتتهم المثوبة.]التفسٌر البسٌط:
 [.2ٗٔ، ومفردات الراؼب: 1ٕٓٔ/ ٔو التهذٌب: )خسر( 

 .ٔٓٔ/ٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٗٔ)
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األول: لوال ما تفضل هللا به علٌكم من إمهالكم وتؤخٌر العذاب عنكم لكنتم من الخاسرٌن أي من الهالكٌن الذٌن 
باعوا أنفسهم بنار جهنم فدل هذا المول على أنهم إنما خرجوا عن هذا الخسران ألن هللا تعالى تفضل علٌهم 

 باإلمهال حتى تابوا.
عند لوله تعالى: }ثم تولٌتم من بعد ذالن{ ثم لٌل: }فلوال فضل هللا علٌكم والثانً: أن ٌكون الخبر لد انتهى 

ورحمته{ رجوعا بالكبلم إلى أوله، أي لوال لطؾ هللا بكم برفع الجبل فولكم لدمتم على ردكم الكتاب ولكنه 
 تفضل علٌكم ورحمكم فلطؾ بكم بذلن حتى تبتم.

  :(ٔ)ٌمة على ألوالواختلؾ أهل العلم فً مخرج الخطاب فً اآلٌة الكر 
أحدها:  لالوا: وإن كان خطابا لمن كان بٌن ظهرانً مهاجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أهل الكتاب أٌام رسول هللا 

على نحو ما لد بٌنا فٌما مضى، من أن  -ملسو هيلع هللا ىلص، فإنما هو خبر عن أسبلفهم، فؤخرج الخبر مخرج المخبر عنهم 
العرب تخاطب المبٌلة عند الفخار أو ؼٌره، بما مضى من فعل أسبلؾ المخاِطب بؤسبلؾ المبٌلة من 

 المخاَطب، فتضٌؾ فعل أسبلؾ المخاِطب إلى نفسها، فتمول : فعلنا بكم، وفعلنا بكم.
 .(ٕ)لال ابن عطٌة:" الجمهور على أن المراد بالمعنى من سلؾ" 

بإضافة الفعل إلى المخاطبٌن به، والفعل لؽٌرهم، ألن والثانً: أن الخطاب فً هذه اآلٌات، إنما أخرج 
المخاطبٌن بذلن كانوا ٌتولون من كان فعل ذلن من أوابل بنً إسرابٌل، فصٌرهم هللا منهم من أجل والٌتهم 

 لهم.
وإن كان الخطاب خرج خطابا  -والثالث: ولال بعضهم : إنما لٌل ذلن كذلن، ألن سامعٌه كانوا عالمٌن 

أن المعنى فً ذلن إنما هو خبر عما لص هللا من أنباء أسبلفهم.  -نً إسرابٌل وأهل الكتاب لؤلحٌاء من ب
 : (ٖ)فاستؽنى بعلم السامعٌن بذلن، عن ذكر أسبلفهم بؤعٌانهم. ومثل ذلن ٌمول الشاعر

 إذ ما انتسبنا لم تلدنً لبٌمة       ولم تجدي من أن تمري به بدا
ا( تمتضً من الفعل مستمببل ثم لال : )لم تلدنً لبٌمة(، فؤخبر عن ماض فمال : )إذا ما انتسبنا(، و )إذ 

ألن السامع لد فهم معناه.  -عند المحتج به  -من الفعل. وذلن أن الوالدة لد مضت وتمدمت. وإنما فعل ذلن 
 أٌام رسول هللا من خطاب هللا أهل الكتاب الذٌن كانوا بٌن ظهرانً مهاجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -فجعل ما ذكرنا 

 نظٌر ذلن. -ملسو هيلع هللا ىلص، بإضافة أفعال أسبلفهم إلٌهم 
 . وهللا أعلم.(ٗ)والمول األول، هو الصحٌح، وهو المستفٌض من كبلم العرب وخطابها 

 الفوابد:
}ثم تولٌتم من  . من فوابد اآلٌة: لإم بنً إسرابٌل؛ ألنهم بعد أن رجع الجبل إلى مكانه تولوا، كما لال تعالى:ٔ

بعد ذلن{؛ وهذا من اللإم؛ ألن من الواجب أن ٌذكروا رفع الجبل فولهم حتى ٌستمٌموا، وٌستمروا على األخذ 
 .بموة؛ لكنهم تولوا من بعد ما رأوا اآلٌة

.  ومنها: بٌان فضل هللا سبحانه وتعالى على بنً إسرابٌل؛ لموله تعالى: }فلوال فضل هللا علٌكم ورحمته ٕ
 من الخاسرٌن{. لكنتم

 علٌكم ورحمته{. .  ومنها: أن اإلنسان ال ٌستمل بنفسه فً التوفٌك؛ لموله تعالى: }فلوال فضل هللاٖ
 ..  ومنها: إثبات فضل هللا تعالى على بنً إسرابٌل بما أعطاهم من اآلٌة الكونٌة، والشرعٌةٗ
ال فضل هللا علٌكم ورحمته لكنتم من .  ومنها: إثبات األسباب، وربطها بمسبباتها؛ لموله تعالى: }فلو٘

 .الخاسرٌن{؛ فهذا صرٌح فً إثبات األسباب، وتؤثٌرها فً مسبَّباتها
 المرآن

ْبِت فَمُْلنَا لَُهْم كُونُوا لَِرَدةً َخاِسبٌَِن )  [٘ٙ({ ]البمرة : ٘ٙ}َولَمَْد َعِلْمتُُم الَِّذٌَن اْعتََدْوا ِمْنكُْم فًِ السَّ

                                                             

 .٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
ٌعرض لال : " فً حاشٌة السٌوطً " لابله زابدة ابن صعصعة الفمعسً ،  ٕ٘:  ٔ(فً حاشٌة األمٌر على مؽنى اللبٌب ٖ)

 . ٖٖبزوجته ، وكانت أمها سرٌة " ، ولم ٌنسبه السٌوطً فً شرحه على شواهد المؽنى : 
 .٘ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
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 التفسٌر:
ما حلَّ من البؤس بؤسبلفكم من أهل المرٌة التً عصت هللا، فٌما أخذه علٌهم من  -ا معشر الٌهودٌ-ولمد علمتم 

بان وحفر البَِرن، ثم اصطادوا السمن ٌوم  تعظٌم السبت، فاحتالوا الصطٌاد السمن فً ٌوم السبت، بوضع الّشِ
 األحد حٌلة إلى المحرم، فلما فعلوا ذلن، مسخهم هللا لردة منبوذٌن.

 .(ٔ)[، أي: "ولمد عرفتم"٘ٙه تعالى: }َولَمَْد َعِلْمتُُم{]البمرة:لول 
 .(ٕ)علمتم ِعلم الٌمٌن، وعرفتم معرفة تامة. الخطاب لبنً إسرابٌل" :لال ابن عثٌمٌن:" أي 

ُ ٌَْعلَُمُهْم{]األنفال:-هنا-لال الزجاج:"معنى }علمتم{  [، ومعناه ٓٙ:عرفتم، ومثله لوله عز وجل }اَل تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ
 .(ٖ)ال تعرفونهم َّللاَّ ٌعرفهم"

لال ابن عباس:" ٌمول: ولمد عرفتم. وهذا تحذٌر لهم من المعصٌة، ٌمول : احذروا أن ٌصٌبكم ما أصاب  
 .(ٗ)أصحاب السبت، إذ عصونً"

حدي، وركبوا ما نهٌتهم [، " أي الذٌن تجاوزوا ٘ٙلوله تعالى:}الَِّذٌَن اْعتََدْوا ِمْنكُْم فًِ السَّْبِت{]البمرة:  
 .(٘)عنه فً ٌوم السبت"

 .(ٙ)لال ابن عباس:" ٌمول : اجترإوا فً السبت" 
 .(2)لال الزجاج:" ظلموا وجاوزوا ما ُحدَّ لُهم" 

 .(1)لال الصابونً:" أي:الذٌن" خالفوا واصطادوا ٌوم السبت ولد نهٌناهم عن ذلن" 
 .(5)و)االعتداء(: أصله تجاوز الحد فً كل شًء" 
، أي: فً الحكم الذي حكم هللا به علٌهم ٌوم السبت؛ وذلن أن هللا حرم علٌهم (ٓٔ)ولوله تعالى}فًِ السَّْبِت{ 

عاً،  العمل والصٌد فً ذلن الٌوم لٌتفرؼوا للعبادة؛ فابتبلهم بكثرة الحٌتان ٌوم السبت حتى تكون فوق الماء ُشرَّ
حٌث وضعوا شباكاً ٌوم الجمعة، فتدخل فٌه الحٌتان إذا ثم ال ٌرونها بعد ذلن؛ فتحٌلوا على صٌدها بحٌلة، 

 .(ٔٔ) جاءت ٌوم السبت، ثم ٌؤخذونها ٌوم األحد، وٌمولون: نحن لم نصدها ٌوم السبت
 :(ٕٔ)أربعة ألاوٌل ،«السبت»وفً تسمٌته بـ

 .(ٖٔ)فسمً ذلن الٌوم به، وهذا لول الزجاج ،أحدها : أن السبت هو اسم للمطعة من الدهر
ً بذلن ألنه َسَبت َخْلك كل شًء، أي لطع وفرغ منه، وهذا لول أبً عبٌدةوالثانً :   .(ٗٔ)أنه سُّمِ

ً بذلن، ألن الٌهود ٌَْسِبتُون فٌه، أي  ٌمطعون فٌه األعمال. :والثالث : أنه سُّمِ
والرابع : أن أصل السبت، الهدوء والسكون فً راحة ودعة، ولذلن لٌل للنابم مسبوت الستراحته وسكون 

ً به الٌوم الستراحة الٌهود فٌه . {،َوَجعَْلَنا نَْوَمكُم سَُباتَا:}كما لال تعالى جسده،  فَسُّمِ

                                                             

 .ٙٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 . 1ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .2ٙٔ/ٕ(:ص1ٖٔٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٙٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:٘)
 .2ٙٔ/ٕ(:ص1ٖٔٔأخرجه الطبري)( ٙ)
 . 1ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .ٙ٘/ٕ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .2ٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:5)
ْذ ٌَْعُدوَن (وهذه المصة مبسوطة فً سورة األعراؾ ، حٌث ٌمول تعالى : } َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلمَْرٌَِة الَّتًِ َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر إِ ٓٔ)

ًعا َوٌَْوَم ال ٌَْسبِتُوَن ال تَؤْتٌِِهْم َكذَِلَن نَْبلُوهُْم بَِما كَ فًِ السَّْبِت  [  ٖٙٔانُوا ٌَْفسُمُوَن { ]األعراؾ : إِْذ تَؤْتٌِِهْم ِحٌتَانُُهْم ٌَْوَم َسْبتِِهْم شُرَّ
 المصة بكمالها.

( ٔٗٔٔ(، و)ٓٗٔٔو) (،5ٖٔٔ. وانظر األخبار حول ذلن فً تفسٌر الطبري)1ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .2ٕٔ-1ٙٔ/ٕ:صٔٔ(ٕٗٔٔو)
 .ٖ٘ٔ/ٔالنكت والعٌون: اللسان، وتهذٌب اللؽة، مادة "سبت"، و( أنظر: ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
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 ٔ()[، " فملنا للذٌن اعتدوا فً السبت"٘ٙلوله تعالى: }فَمُْلنَا لَُهْم{]البمرة: 
 .(ٕ)[، " أي : صٌروا كذلن"٘ٙلوله تعالى:}كُونُواْ لَِرَدةً َخاِسِبٌَن{]البمرة: 
 .(ٖ)مسخناهم لردة بعد أن كانوا بشراً مع الذلة واإِلهانة" :نً:"أيلال الصابو 
 .(ٗ)لال ابن عباس:" فمسخهم هللا لردة بمعصٌتهم" 
 .(٘)فصاروا لردة لها أذناب، تعاوى بعد ما كانوا رجاال ونساء" لال لتادة:" 
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:"ٌعنً أذلة صاؼرٌن" 
 :(2)[، على وجهٌن٘ٙتعالى:}فَمُْلَنا لَُهْم كُونُوا لَِرَدةً َخاِسبٌَِن{]البمرة:واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله  

األول: أنهم ُمِسُخوا لردةً، فصاروا ألجل اعتدابهم فً السبت فً صورة المردة المخلولٌن من لبل، فً األٌام 
 .(ٓٔ)، والسدي(5)، ولتادة(1)الستة. لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)ط فوق ثبلثة أٌام، ولم ٌؤكل ولم ٌشرب ولم ٌنسل"لال ابن عباس : "لم ٌعش مسخ ل 
والثانً: أنهم لم ٌمسخوا لردة، وإنما مسخت للوبهم، وهو َمثَل ضربه هللا لهم، كما لال تعالى:}َكَمثَِل اْلِحَماِر 

 .(ٗٔ)وابن كثٌر (ٖٔ). واعترض علٌه الطبري(ٕٔ)[ . لاله مجاهدٌَْ٘حِمُل أَْسَفاَراً{] الجمعة:
كثٌر:"وهذا لول ؼرٌب خبلؾ الظاهر من السٌاق فً هذا الممام وفً ؼٌره، لال هللا تعالى: ولال ابن  

ٌِْه َوَجَعَل ِمْنهُ  ُ َوَؼِضَب َعلَ ِ َمْن لَعَنَهُ َّللاَّ ُم اْلِمَرَدةَ َواْلَخنَاِزٌَر َوَعبََد }لُْل َهْل أُنَّبِبُكُْم بَِشّرٍ ِمْن ذَِلَن َمثُوبَةً ِعْنَد َّللاَّ
 .(٘ٔ)["َٓٙت{ اآلٌة ]المابدة : الطَّاؼُو
[، فجعل هللا منهم ٘ٙولال العوفً فً تفسٌره عن ابن عباس :}فَمُْلنَا لَُهْم كُونُوا لَِرَدةً َخاِسبٌَِن{ ]البمرة: 

 المردة والخنازٌر، فزعم أن شباب الموم صاروا لردة والمشٌخة صاروا خنازٌر.
، إنما كان معنوًٌا ال صورًٌا خبلؾ ما ذهب إلٌه للت: والصحٌح فً هذه المسؤلة: أن مسخهم لرودا 
 .(ٔ)، رحمه هللا. ورجحه ابن كثٌر(ٙٔ)مجاهد

                                                             

 .2ٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 . وهذا النص لطعة من الخبر.1ٙٔ-2ٙٔ/ٕ(:ص1ٖٔٔالطبري)( أخرجه ٗ)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٕ(:صٓٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .5ٕٓ-15ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .2ٓٔ-2ٙٔ/ٕ(:ص5ٖٔٔ(، و)1ٖٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٕ(:صٔٗٔٔ(، و)ٓٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٕٔ/ٕ(:صٕٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 . وهذا النص لطعة من الخبر.1ٙٔ-2ٙٔ/ٕ(:ص1ٖٔٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .2ٖٔ-2ٕٔ/ٕ(:صٗٗٔٔ(، و)ٖٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .15ٕ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .15ٕ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
سبحانه وتعالى مسخ للوبهم بمعنى الطبع والختم ال أنه مسخ صورهم وهو مثل لوله تعالى: ( إن المروي عن مجاهد أنه ٙٔ)

( ونظٌره أن ٌمول األستاذ للمتعلم البلٌد الذي ال ٌنجح فً تعلٌمه: كن حمارا، واحتج ٘}كمثل الحمار ٌحمل أسفارا{ )الجمعة: 
 على امتناعه بؤمرٌن:

والبنٌة المحسوسة فإذا أبطلها وخلك فً تلن األجسام تركٌب المرد وشكله كان ذلن  األول: أن اإلنسان هو هذا الهٌكل المشاهد
إعداما لئلنسان وإٌجادا للمرد فٌرجع حاصل المسخ على هذا المول إلى أنه تعالى أعدم األعراض التً باعتبارها كانت تلن 

 عداما وإٌجادا ال أنه ٌكون مسخا.األجسام إنسانا وخلك فٌها األعراض التً باعتبارها كانت لردا فهذا ٌكون إ
 والثانً: إن جوزنا ذلن لما آمنا فً كل ما نراه لردا وكلبا أنه كان إنسانا عالبل، وذلن ٌفضً إلى الشن فً المشاهدات.

وأجٌب عن األول بؤن اإلنسان لٌس هو تمام هذا الهٌكل، وذلن ألن هذا اإلنسان لد ٌصٌر سمٌنا بعد أن كان هزٌبل، وبالعكس 
األجزاء متبدلة واإلنسان المعٌن هو الذي كان موجودا والبالً ؼٌر الزابل، فاإلنسان أمر وراء هذا الهٌكل المحسوس، وذلن ف

األمر إما أن ٌكون جسما سارٌا فً البدن أو جزءا فً بعض جوانب البدن كملب أو دماغ أو موجودا مجردا على ما ٌموله 
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 [، أربعة ألوال:٘ٙوفً لوله تعالى:}خاسبٌن{]البمرة: 
 .(ٕ)أحدها : أن معناه: مبعدٌن. ومنه: َخَسؤُت الكلب أخسإه َخْسباً، أي َباعدته وطرْدته. لاله الزجاج

، وروي عن مجاهد ولتادة وأبً مالن (ٗ)، والربٌع(ٖ)ة صاؼرٌن، وهذا لول أبً العالٌةوالثانً : أن معناه: أذل
 .(٘)نحو ذلن

 .(ٙ)والثالث: معناه: صاؼرٌن. لاله مجاهد
 .(2)والرابع: :أن معنى: خاسبا، أي: ذلٌبًل . لاله ابن عباس

وبالتالً إن جمٌع ، (1)لال الطبري:فً معنى }الخاسبٌن(: "أي: مبعدٌن من الخٌر أذالء صؽراء" 
 األلوال الثبلثة ضمن المعنى الصحٌح. وهللا تعالى أعلم.

و)الخاسا(: " المبعد المطرود، كما ٌخسؤ الكلب ٌمال منه : " خسؤته أخسإه خسؤ وخسوءا، وهو  
 :  (5)ٌخسؤ خسوءا " . لال : وٌمال : " خسؤته فخسؤ وانخسؤ " . ومنه لول الراجز

 سؤ كالكلب إن للت له اخسؤ انخ
 .(ٓٔ)ٌعنً : إن طردته انطرد ذلٌبل صاؼرا"

 :(ٔٔ)وأنشد الفراء
ُم َسَواءُ  ٌْ  َوإذا َزَجْرُت اْلَكْلَب لُْلُت اْخَسؤ لَهُ      َواْلَكْلُب ِمثْلَُن ٌاُخَر

 :(ٕٔ)وأنشد ابن األنباري لعمران بن حطان
 َخاِسًا َمْدُحورِ  الَ تَْجعَلَْن ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َمْنِزِلً      ٌَا َرّبِ  َمْنِزلَ 

 :الفوابد
من فوابد اآلٌة: توبٌخ الٌهود الموجودٌن فً عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على عدم اإلٌمان به؛ ووجه ذلن أنهم علموا   ٔ.

ما حّل بؤسبلفهم من النكال بسبب المخالفة؛ فكان علٌهم أن ٌكون ذلن موعظة لهم ٌرتدعون به عن معصٌة 
 هللا ورسوله.

                                                                                                                                                                                                       

ناع فً بماء ذلن الشًء مع تطرق التؽٌر إلى هذا الهٌكل وهذا هو المسخ وبهذا التمدٌر الفبلسفة وعلى جمٌع التمدٌرات فبل امت
 ٌجوز فً المالن الذي تكون جثته فً ؼاٌة العظم أن ٌدخل حجرة الرسول علٌه السبلم.

ولم ٌكن بنا وعن الثانً أن األمان ٌحصل بإجماع األمة، ولما ثبت بما لررنا جواز المسخ أمكن إجراء اآلٌة على ظاهرها، 
حاجة إلى التؤوٌل الذي ذكره مجاهد رحمه هللا وإن كان ما ذكره ؼٌر مستبعد جدا، ألن اإلنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور 
اآلٌات وجبلء البٌنات فمد ٌمال فً العرؾ الظاهر إنه حمار ولرد، وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم 

 (.ٗٓٔ/ٌٕه محذور ألبتة.)انظر: تفسٌر الرازي: ٌكن فً المصٌر إل
 .5ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٔ)
 .5ٗ/!ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٕ)
 .ٖٖٔ/ٔ(:ص2ٗٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2٘ٔ/ٕ(:ص5ٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
 .2٘ٔ/ٕ(:ص2ٗٔٔو)(، ٙٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2٘ٔ/ٕ(:صٓ٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:1)
 (( لسان العرب : )خسؤ( ، ورواٌته : " إن لٌل له ".5)
، "الصحاح" )خسؤ( 2ٖٕ/ ٖ، "جمهرة أمثال العرب" 1ٕٓٔ/ ٔ، وانظر: "تهذٌب اللؽة" )خسؤ( 2ٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
ٔ /ٗ2. 
 .1ٖٙ/ٔابله، والبٌت من شواهد الواحدي فً التفسٌر البسٌط: ( لم أعثر على لٔٔ)
، و لم أجده فٌما اطلعت علٌه من شعر عمران بن حطان ضمن "دٌوان 5ٖٙ/ٕ( البٌت ذكره الواحدي فً تفسٌره: ٕٔ)

 الخوارج" جمع ناٌؾ محمود معروؾ، وال فً "شعر الخوارج" لـ )إحسان عباس(.
ْفرٌة إحدى فرق الخوارج، وكان خطٌبًا  وهو عمران بن حطان من بنً عمرو بن سٌبان بن ذهل، كان رأس المَعدة من الصُّ

، وانظر: 2ٙٔ/ ٖ، والمبرد فً "الكامل" 2ٗ/ ٔشاعرا، توفً سنة أربع وثمانٌن ذكر الجاحظ أخباره فً "البٌان والتبٌٌن" 
 .2ٖٔ/ ٖ"تهذٌب التهذٌب" 
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ومنها: تحرٌم الحٌل، وأن المتحٌل على المحارم ال ٌخرج عن العدوان؛ لموله تعالى: }الذٌن اعتدوا منكم   ٕ.
ً من إتٌان المحرم على وجه صرٌح؛ ألنه جمع بٌن  فً السبت{؛ بل الحٌل على فعل محرم أعظم إثما

ً وعداوة للمإمنٌن من الكف ار الصرحاء؛ لال أٌوب المعصٌة، والخداع؛ ولهذا كان المنافمون أشد جرما
السختٌانً . رحمه هللا . فً المتحٌلٌن: "إنهم ٌخادعون هللا كما ٌخادعون الصبٌان؛ ولو أتوا األمر على وجهه 
لكان أهون"؛ وصدق رحمه هللا؛ وللحٌل مفاسد كثٌرة . راجع إن شبت كتاب "إؼاثة اللهفان" البن المٌم . 

 رحمه هللا . وؼٌره.
الٌهود فً السبت، وحٌلهم فً بٌع شحوم المٌتة ولد حرمت علٌهم، ثم أذابوها، وأنت إذا تؤملت حٌل 

وباعوها، وأكلوا ثمنها؛ وتؤملت حٌل بعض المسلمٌن الٌوم على الربا وؼٌره. وجدت أن حٌل بعض المسلمٌن 
ول هللا  الٌوم على ما ذُكر أشد حٌلة من حٌل الٌهود . ومع ذلن أحل هللا بهم نممته، ولد نهانا عن ذلن رس

م والع  (ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: "ال ترتكبوا ما ارتكبت الٌهود، فتستحلوا محارم هللا بؤدنى الحٌل" ؛ فالمتحٌل على المحرَّ
 فٌه، وال تنفعه الحٌلة.

ومن فوابد اآلٌتٌن: بٌان حكمة هللا فً مناسبة العموبة للذنب؛ ألن عموبة هإالء المتحٌلٌن أنهم مسخوا   ٖ.
ً صورته صورة المباح؛ ولكن حمٌمته ؼٌر مباح؛ فصورة لرد ة خاسبٌن؛ والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شٌبا

ً لوله تعالى:  المرد شبٌهة باآلدمً، ولكنه لٌس بآدمً؛ وهذا؛ ألن الجزاء من جنس العمل؛ وٌدل لذلن أٌضا
 [.ٓٗ}فكبلًّ أخذنا بذنبه{ ]العنكبوت: 

 .وجّل؛ لموله تعالى: }كونوا لردة خاسبٌن{؛ فكانوا فً لحظة لردةومنها: بٌان لدرة هللا عّز   ٗ.
 المرآن

َها َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن ) ٌْ ٌَْن ٌََد  [ٙٙ({ ]البمرة : ٙٙ}فََجعَْلنَاَها نََكااًل ِلَما بَ
 التفسٌر:

بها، وعبرة لمن ٌعمل بعدها مثل فجعلنا هذه المرٌة عبرة لمن بحضرتها من المرى، ٌبلؽهم خبرها وما حلَّ 
 تلن الذُّنوب، وجعلناها تذكرة للصالحٌن؛ لٌعلموا أنهم على الحك، فٌثبتوا علٌه.

 .(ٔ)[، أي "فجعلنا عموبتنا ومسخنا إٌاهم"ٙٙلوله تعالى: }فََجعَْلنَاَها{ ]البمرة :  
 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن: أي :صٌّرناها" 
 :(ٖ)على ستة ألوال [ٙٙفً لوله تعالى}فََجعَْلنَاَها{ ]البمرة : واختلؾ المفسرون فً مرجع الضمٌر  

}َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلَمْرٌَِة الَِّتً َكاَنْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر  األول: أنه ٌعود على المرٌة؛ لموله تعالى فً سورة األعراؾ:
ٌَْوَم َسبْ  ًعا َوٌَْوَم اَل ٌَْسبِتُوَن اَل تَؤْتٌِِهْم َكذَِلَن نَْبلُوهُْم بَِما َكانُوا إِْذ ٌَْعُدوَن فًِ السَّْبِت إِْذ تَؤْتٌِِهْم ِحٌتَانُُهْم  تِِهْم شُرَّ

 [؛ فٌكون مرجع الضمٌر مفهوماً من السٌاق.ٌَْٖٙٔفسُمُوَن{ ]األعراؾ : 
الَِّذٌَن اْعتََدْوا }َولَمَْد َعِلْمتُُم  ، أي فجعلنا العموبة؛ لموله تعالى:-وهً المسخة-والثانً: أنه ٌعود على العموبة

ٌَْها َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن{ ِ٘ٙمْنكُْم فًِ السَّْبِت فَمُْلنَا لَُهْم كُونُوا لَِرَدةً َخاِسبٌَِن) ٌَْن ٌََد ( فََجعَْلَناَها نََكااًل ِلَما َب
 .(ٗ)ٌة الضحان عن ابن عباس[ ؛ فٌكون المعنى: فجعلنا هذه العموبة نكاالً. وهذا فً رواٙٙ -٘ٙ]البمرة :

[، مسخناهم لردة، فولعت الكناٌة عن ٘ٙوالثالث: أنه ٌعود على المسخة، ألن معنى: }كُونُوا لَِرَدةً{]البمرة:
 . (٘) الكبلم المتمدم. لاله الفراء

 .(ٙ)والرابع:  ولال األخفش: أي جعلنا المردة نكاال

                                                             

"حدثنا أحمد بن سبلم حدثنا الحسن بن صباح حدثنا ٌزٌد بن هارون حدثنا دمحم لال ابن المٌم: ]رواه أبو عبد هللا ابن بطة:  )ٔ(
 .ٖٓٗ/5؛ عون المعبود مع شرح ابن المٌم ٖٔ٘/ٔبن عمرو"، وهذا إسناد جٌد ٌصحح مثله الترمذي[. أهـ. إؼاثة اللهفان 

 .2٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .1ٕٔ/ٔ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٙٔ-2٘ٔ/ٕي:(انظر: تفسٌر الطبرٖ)
 .2٘ٔ/ٕ(:صٔ٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبر)ٗ)
 .ٖٗ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٘)
 .٘ٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٙ)
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[، ٌدل على أنهم كانوا ٘ٙله: }َولَمَْد َعِلْمتُُم الَِّذٌَن{]البمرة:والخامس: أنه ٌعود على األمة التً مسخت، ألن لو
 .(ٔ)أمة وفرلة من الناس، فرجع العابد على المعنى. لاله الزجاج

ًّ عن ابن عباس  .(ٕ)والسادس: أنه ٌعود على الحٌتان. وذلن فً رواٌة أب
عتدوا منكم فى السبت{ ٌدل على األمة أي: جعلنا هذه األمة نكاال، ألن لوله تعالى: }ولمد علمتم الذٌن ا 

    .(ٖ)والجماعة أو نحوها
والصحٌح أن الضمٌر عابد على المرٌة، أي : فجعل هللا هذه المرٌة، والمراد أهلها بسبب اعتدابهم فً  

 . وهللا أعلم.(ٗ)سبتهم"
 .(٘)[،  "أي عموبة زاجرة لمن ٌؤتً بعدها من األمم"ٙٙلوله تعالى:}نََكاالً{]البمرة: 

 .(ٙ)لال الثعلبً:"أي:" عموبة وعبرة وفضٌحة شاهرة"
ُ نََكاَل اآلِخَرةِ   لال ابن كثٌر:"أي : عالبناهم عموبة، فجعلناها،عبرة، كما لال هللا عن فرعون:}فَؤََخذَهُ َّللاَّ

 .(2) ["َٕ٘واألولَى{ ]النازعات : 
 : (5)، كما لال عدي بن زٌد العباد (1)وأصل )النكال(، العموبة 

 ٌسخط الضلٌل ما ٌسع العبـ         د وال فً نكاله تنكٌر ال
لال المفال: النكال: "العموبة الؽلٌظة الرادعة للناس عن اإللدام على مثل تلن المعصٌة وأصله من المنع  

 .(ٓٔ)والحبس"
 :(ٔٔ)[، ثبلثة تؤوٌبلتٙٙوفً لوله تعالى:}نََكاالً{]البمرة: 

 .(ٖٔ)، وأبو العالٌة(ٕٔ)أحدها : عموبة، وهو لول ابن عباس
 والثانً : عبرة ٌنكل بها من رآها .

 والثالث : أن النكال االشتهار بالفضٌحة .
ٌَْها{]البمرة:  ٌَْن ٌََد  .(ٗٔ)[،  "أي لمن ٌؤتً بعدها من األمم"ٙٙلوله تعالى:}لَِّما بَ

 .(٘ٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" من بحضرتها ٌومبذ من الناس" 
 .(ٙٔ)ما كان لبلها من الماضٌن فً شؤن السبت"ولال إسماعٌل بن أبً خالد:"  

 وروي عن لتادة وعطٌة نحو ذلن.
، وروي عن الربٌع بن أنس، ومجاهد والسدي (2ٔ)ولال أبو العالٌة: " أي عموبة لما خبل من ذنوبهم" 

 .(ٔ)ولتادة فً رواٌة معمر والحسن وعكرمة نحو ذلن

                                                             

 . 5ٗٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٔ)
 .2ٙٔ/ٕ(:صٔ٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘ٓٔ/ٕ(انظر: تفسٌر الرازي: ٖ)
 .5ٕٔ/ٔكثٌر: ( انظر: تفسٌر ابن ٗ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .5ٕٔ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .22ٔ/ٕ، تفسٌر الطبري: ٗٗ٘ٗ/ 1، واللسان" ٖ٘ٙٙ/ ٗ( أنظر: تهذٌب اللؽة: 1)
النعمان من ، ولم اجده فً الكراجع التً ذكرت لصٌدة عدي بن ٌاد التً كتبها فً 22ٔ/ٕ( البٌت فً تفسٌر الطبري: 5)

 محبسه.
 .٘ٓٔ/ٕ(نمبل عن :مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .2٘ٔ/ٕ(:صٔ٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبر)ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ(:ص2٘ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ(:ص25ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ(:ص21ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ(:ص22ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
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  .(ٕ)علنا مسخهم لردة عبرة لمن شهدها وعاٌنها"[، "أي جٙٙلوله تعالى: }َوَما َخْلفََها{]البمرة: 
 .(ٖ)لال عطٌة:" لما كان من بعدهم من بنً إسرابٌل، ال ٌعملوا فٌها بمثل أعمالهم" 

ٌَْها َوَما َخْلفََها[]البمرة:  ٌَْن ٌََد  [، ثمانٌة تؤوٌبلت:ٙٙوفً لوله تعالى:}ِلَما بَ
 .(٘). واختاره ابن كثٌر(ٗ)اٌة عكرمة عن ابن عباسأحدها : ما بٌن ٌدٌها وما خلفها من المرى، وهذه رو

والثانً : ما بٌن ٌدٌها ٌعنً من بعدهم من األمم، وما خلفها، الذٌن كانوا معهم بالٌن، وهذه رواٌة الضحان 
 .(2). واختاره الطبري(ٙ)عن ابن عباس

 . (1)األمم، وهذا لول السديوالثالث : ما بٌن ٌدٌها، ٌعنً من دونها، وما خلفها، ٌعنً لمن ٌؤتً بعدهم من 
 .(5)والرابع : لما بٌن ٌدٌها من ذنوب الموم، وما خلفها للحٌتان التً أصابوها، وهذا لول لتادة

 .(ٓٔ)والخامس : ما بٌن ٌدٌها: ما مضى من خطاٌاهم، وما خلفها : خطاٌاهم التً أُْهِلكُوا بها، وهذا لول مجاهد
ملوا لبل الحٌتان، وما خلفها: ما عملوا بعد الحٌتان. وهذه رواٌة أبً والسادس: ما بٌن ٌدٌها: الذنوب التً ع

 .(ٔٔ)عن أبٌه عن ابن عباس
 (ٕٔ)والسابع: ما بٌن ٌدٌها: عموبة لما مضى من ذنوبهم، وما خلفهما: وعبرة لما بعدهم. لاله أبو العالٌة

 .(ٖٔ)والربٌع
ٌْها{، من عموبة اآلخرة  ٌَْن ٌََد }َوما َخْلفَها{، من نصٌحتهم فً دنٌاهم فٌذّكرون بها إلى والثامن: ولٌل: "}ِلما بَ

 .(ٗٔ)ٌوم لٌام الّساعة"
والمول األول والثانً تحتملهما اآلٌة، وإن كان األول منهما هو األشبه إلى الصواب، إذ أن "المراد بما  

: }َوَلمَْد أَْهلَْكنَا َما بٌن ٌدٌها وما خلفها : من بحضرتها من المرى التً ٌبلؽهم خبرها، وما حل بها، كما لال 
ٌَْرِجعُوَن{ ]األحماؾ :  ْفَنا اآلٌَاِت لَعَلَُّهْم  [ ولال تعالى: }َوال ٌََزاُل الَِّذٌَن َكَفُروا 2َٕحْولَكُْم ِمَن اْلمَُرى َوَصرَّ
فَبل ٌََرْوَن أَنَّا نَؤِْتً األْرَض نَْنمُُصَها [، ولال }أَ ٖٔتُِصٌبُُهْم بَِما َصنَعُوا لَاِرَعةٌ أَْو تَُحلُّ َلِرٌبًا ِمْن َداِرِهْم{ ]الرعد : 

[، فجعلهم عبرة ونكاال لمن فً زمانهم، وعبرة لمن ٌؤتً بعدهم بالخبر المتواتر  ِٗٗمْن أَْطَرافَِها{ ]األنبٌاء : 
 .(٘ٔ)عنهم، ولهذا لال :}َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن{"

[، "أي عظةً وذكرى لكل عبٍد صالحٍ متٍّك هلل سبحانه ٙٙبمرة:لوله تعالى: }َوَمْوِعَظةً لِّْلُمتَِّمٌَن{]ال 
 .(ٙٔ)وتعالى"
 .  (2ٔ)لال ابن عباس:" وتذكرة وعبرة للمتمٌن" 
وأخرج الطبري عن ابن عباس: }وموعظة للمتمٌن{، ٌمول : للمإمنٌن الذٌن ٌتمون الشرن وٌعملون  
 .(ٔ)بطاعتً"

                                                                                                                                                                                                       

 .ٖٕٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٗٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ(:ص1ٓٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)21ٔ/ٕ(:صٙ٘ٔٔ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٖٕ/ٔ: (أنظر: تفسٌر ابن كثٌر٘)
 .21ٔ/ٕ(:صٙ٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .25ٔ/ٕ( أنظر: تفسٌره: 2)
 .21ٔ/ٕ(:صٕٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .21ٔ/ٕ(:ص1٘ٔٔ(، و)2٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .21ٔ/ٕ(:صٔٙٔٔ(، و)ٓٙٔٔ(، و)5٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .25ٔ/ٕ(:صٖٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ(:ص1ٓٙ( و)22ٙتفسٌر ابن أبً حاتم)( أنظر: ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .5ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .2٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
 .1ٔٔ-1ٓٔ/ٕ(:صٗٙٔٔ( أخرجه الطبري)2ٔ)
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 مثل ذلن. (ٖ)وروي عن أبو العالٌة .(ٕ)ولال الربٌع:" فكانت موعظة للمتمٌن خاصة" 
 .(ٗ)لال الطبري:أي:" وتذكرة للمتمٌن، لٌتعظوا بها، وٌعتبروا، وٌتذكروا بها" 
 .(٘)لال الزجاج:" أي ٌتعظ بها أهل التموى، فٌلزمون ما هم علٌه" 

 :(ٙ)[، على وجهٌنٙٙواختلؾ فً المعنً بموله تعالى:}َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن{]البمرة: 
، (ٓٔ)، وابن جرٌج(5)، ولتادة(1)، والحسن(2)األول: المراد بهم: الذٌن من بعدهم إلى ٌوم المٌامة. لاله ابن عباس

 وهو لول الجمهور.
 .(ٖٔ)، واختاره الثعلبً(ٕٔ)، وعطٌة(ٔٔ)والثانً: أن المراد بهم: أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. لاله السدي

 وعلٌه الجمهور. وهللا أعلم.والمول األول هو الصحٌح، ألنه أعم،  
و"المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي : جعلنا ما أحللنا بهإالء من البؤس والنكال فً ممابلة ما ارتكبوه  

من محارم هللا، وما تحٌلوا به من الحٌل، فلٌحذر المتمون صنٌعهم لببل ٌصٌبهم ما أصابهم، كما روي عن أبً 
ٌَِل"هرٌرة : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِ بِؤَْدَنى اْلِح  .(٘ٔ)"(ٗٔ) لال : " ال تَْرتَِكبُوا َما اْرتََكبَِت اْلٌَُهوُد، فَتَْستَِحلُّوا َمَحاِرَم َّللاَّ

 [،، ففٌه وجهان:ٙٙولال الرازي: " أما لوله تعالى: }َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن{]البمرة: 
وٌخاؾ إن فعل مثل فعلهم أن ٌنزل به مثل ما نزل بهم، أحدهما: أن من عرؾ األمر الذي نزل بهم ٌتعظ به 

وإن لم ٌنزل عاجبل فبل بد من أن ٌخاؾ من العماب اآلجل الذي هو أعظم وأدوم، وأما تخصٌصه المتمٌن 
بالذكر فكمثل ما بٌناه فً أول السورة عند لوله: }هدى للمتمٌن{ ألنهم إذا اختصموا باالتعاظ واالنزجار 

 ح أن ٌخصوا به، ألنه لٌس بمنفعة لؽٌرهم.واالنتفاع بذلن صل
الثانً: أن ٌكون معنى لوله: }وموعظة للمتمٌن{ أن ٌعظ المتمون بعضهم بعضا أي جعلناها نكاال ولٌعظ به 
بعض المتمٌن بعضا فتكون الموعظة مضافة إلى المتمٌن على معنى أنهم ٌتعظون بها، وهذا خاص لهم دون 

 .(ٙٔ)ؼٌر المتمٌن وهللا أعلم"
 :لفوابدا

 .  من فوابد اآلٌة: إثبات المول هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: }فملنا لهم كونوا لردة خاسبٌن{.ٔ

                                                                                                                                                                                                       

 .1ٔٔ/ٕ(:ص٘ٙٔٔ( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٔٔ/ٕ(:ص2ٓٔٔ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص1٘ٙأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ٖ)
 .1ٓ/!ٕ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .5ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .5ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص1ٗٙ، وابن أبً حاتم)1ٔٔ/ٕ(:صٙٙٔٔ( تفسٌر الطبري)2)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص1ٙٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .1ٔٔ/ٕ(:ص2ٙٔٔ( تفسٌر الطبري)5)
 .1ٕٔ/ٕ(:ص2ٔٔٔتفسٌر الطبري)( ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص11ٙ، وابن أبً حاتم)1ٔٔ/ٕ(:ص5ٙٔٔ( تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص12ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 . ثم لال:" فبل ٌفعلون مثل فعلهم".ٖٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٖٔ)
( ـ لال: حدثنا به أبو الحسن ٙ٘ـ رلم) الحٌل (حدٌث مرفوع عن أبً هرٌرة، أخرجه اإلمام ابن بطة العكبري فً إبطالٗٔ)

أحمد بن مسلم، حدثنا الحسن بن دمحم الصّباح الزعفرانً، حدثنا ٌزٌد بن هارون، حدثنا دمحم بن عمرو، عن أبً سلمة عن أبً 
لناجٌة " )ق وانظر: اإلبانة عن شرٌعة الفرلة ا .علٌه وسلم .. الحدٌث هللا صلى هللا عنه لال: لال رسول هللا هرٌرة رضً

(:" هذا إسناد جٌد، وأحمد بن دمحم مسلم هذا وثّمه الحافظ أبو بكر 5ٖٕ/ٔ(.  ولال ابن كثٌر فً تفسٌره )ٕو ٗٗٔو ٕ/ٔٔ
(:"إسناده حسن ٖٓٔ/٘الخطٌب البؽدادي، وبالً رجاله مشهورون على شرط الصحٌح". ولال ابن المٌم فً تهذٌب السنن )

(:"وهذا إسناد رجاله كلهم ثمات معروفون من رجال 2ٖ٘/٘ال اإللبانً فً )إرواء الؽلٌل وإسناده مما ٌُصححه الترمذي". ول
التهذٌب، ؼٌر أبً الحسن أحمد بن دمحم بن مسلم وهو المخرمً، كما جاء منسوباً فً أكثر من موضع فً كتابه اآلخر اإلبانة عن 

 شرٌعة الفرلة الناجٌة".
 .5ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .ٙٓٔ/ٕلرازي: ( تفسٌر اٙٔ)
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.  ومنها: أن الذٌن مسخوا لردة من هذه المرٌة هم الذٌن اعتدوا فً السبت؛ وأما الذٌن نََهوا عن السوء فمد ٕ
 .هللا عنهم؛ فنسكت عنهم نجوا؛ وأما الذٌن سكتوا عن المعتدٌن، ولم ٌشاركوهم فمد سكت

.  ومنها: أن العموبات فٌها تنكٌل لؽٌر العامل؛ لموله تعالى: }فجعلناها نكاالً لما بٌن ٌدٌها وما خلفها{؛ ولهذا ٖ
ٌمص هللا علٌنا من نبؤ المكذبٌن للرسل ما ٌكون لنا فٌه عبرة، كما لال عّز وجّل: }لمد كان فً لصصهم عبرة 

 [ .ٔٔٔألولً األلباب{ ]ٌوسؾ: 
 ..  ومنها: أن الحدود الشرعٌة نكال للفاعل أن ٌعود مرة أخرى إلى هذا الذنب، ولؽٌر الفاعلٗ
 ..  ومنها: أن الذٌن ٌنتفعون بمثل هذه المواعظ هم المتمون٘
.  ومنها: أن المواعظ لسمان: كونٌة، وشرعٌة؛ فالموعظة هنا كونٌة لدرٌة؛ ألن هللا أحل بهم العموبة التً ٙ

كاالً لما بٌن ٌدٌها، وما خلفها، وموعظة للمتمٌن؛ وأما الشرعٌة فمثل لوله تعالى: }ٌا أٌها الناس لد تكون ن
[ ؛ والمواعظ الكونٌة أشد تؤثٌراً ألصحاب 2٘جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فً الصدور{ ]ٌونس: 

باهلل اللٌنة للوبهم؛ ألن انتفاع  الملوب الماسٌة؛ أما المواعظ الشرعٌة فهً أعظم تؤثٌراً فً للوب العارفٌن
 المإمن بالشرابع أعظم من انتفاعه بالممدورات.

. ومن فوابد اآلٌتٌن: أن الذٌن ٌنتفعون بالمواعظ هم المتمون؛ وأما ؼٌر المتمً فإنه ال ٌنتفع ال بالمواعظ 2
ولد ال ٌنتفع؛ ولد ٌمول: هذه الكونٌة، وال بالمواعظ الشرعٌة؛ لد ٌنتفع بالمواعظ الكونٌة اضطراراً، وإكراهاً؛ 

األشٌاء ظواهر كونٌة طبٌعٌة عادٌة، كما لال تعالى: }وإن ٌروا كسفاً من السماء سالطاً ٌمولوا سحاب مركوم{ 
[ ؛ ولد ٌنتفع، وٌرجع إلى هللا تعالى، كما لال تعالى: }فإذا ركبوا فً الفلن دعوا هللا مخلصٌن له ٗٗ]الطور: 

اهم إلى ا [، ولال تعالى: }وإذا ؼشٌهم موج كالظلل دعوا هللا ٘ٙلبر إذا هم ٌشركون{ ]العنكبوت: الدٌن فلما نجَّ
اهم إلى البر فمنهم ممتصد وما ٌجحد بآٌاتنا إال كل ختَّار كفور{ ]لممان:   [ .ٕٖمخلصٌن له الدٌن فلما نجَّ

ظ بآٌات هللا سبحانه وتعالى . ومن فوابد اآلٌتٌن: أن من فوابد التموى . وما أكثر فوابدها . أن المتمً ٌتع1
 الكونٌة، والشرعٌة.

 المرآن
ٌَؤُْمُركُْم أَْن تَْذبَُحوا بََمَرةً لَالُوا أَتَتَِّخذُنَا ُهُزًوا لَاَل أَعُ   َ ِ أَْن أَكُوَن ِمَن اْلَجاِهِلٌَن }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلَمْوِمِه إِنَّ َّللاَّ وذُ ِباّلَّ

 [2ٙ({ ]البمرة : 2ٙ)
 التفسٌر:

كروا ٌا بنً إسرابٌل جناٌة أسبلفكم، وكثرة تعنتهم وجدالهم لموسى علٌه الصبلة والسبلم، حٌن لال لهم: واذ
: أتجعلنا موضًعا للسخرٌة واالستخفاؾ؟ فردَّ علٌهم موسى -مستكبرٌن-إن هللا ٌؤمركم أن تذبحوا بمرة، فمالوا 

 بموله: أستجٌر باهلل أن أكون من المستهزبٌن.
"وسبب هذه اآلٌة على ما روي، أن رجبل من بنً إسرابٌل أسّن وكان له مال، فاستبطؤ  لال ابن عطٌة:" 

ابن أخٌه موته، ولٌل أخوه، ولٌل ابنا عمه، ولٌل ورثة كثٌر ؼٌر معٌنٌن، فمتله لٌرثه وألماه فً سبط آخر ؼٌر 
ؤلماه إلى باب إحدى سبطه، لٌؤخذ دٌته وٌلطخهم بدمه، ولٌل: كانت بنو إسرابٌل فً لرٌتٌن متجاورتٌن، ف

المدٌنتٌن، وهً التً لم ٌمتل فٌها، ثم جعل ٌطلبه هو وسبطه حتى وجده لتٌبل، فتعلك بالسبط أو بسكان المدٌنة 
التً وجد المتٌل عندها، فؤنكروا لتله، فولع بٌن بنً إسرابٌل فً ذلن لحاء حتى دخلوا فً السبلح، فمال أهل 

فذهبوا إلى موسى علٌه السبلم فمصوا علٌه المصة، وسؤلوه البٌان، النهً منهم: أنمتل ورسول هللا معنا؟ 
َ ٌَؤُْمُركُْم أَْن  فؤوحى هللا إلٌه أن ٌذبحوا بمرة فٌضرب المتٌل ببعضها، فٌحٌى وٌخبر بماتله فمال لهم: إِنَّ َّللاَّ
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، (ٙ)، ولتادة(٘)، والسدي(ٗ)ٌة، وأبً العال(ٖ)، وعبٌدة(ٕ). روي ذلن عن ابن عباس(ٔ)["2ٙتَْذبَُحوا بََمَرةً{]البمرة:
 .(ٔٔ)، ودمحم بن لٌس(ٓٔ)، ودمحم بن كعب المرظً(5)، وابن زٌد(1)، ووهب بن منبّه(2)ومجاهد

لال ابن كثٌر:" وهذه السٌالات كلها عن عبٌدة وأبً العالٌة والسدي وؼٌرهم، فٌها اختبلؾ ما، والظاهر  
نملها، ولكن ال نصدق وال نكذب  فلهذا ال نعتمد علٌها إال أنها مؤخوذة من كتب بنً إسرابٌل وهً مما ٌجوز 

 .(ٕٔ)ما وافك الحك عندنا، وهللا أعلم"
[، " أي واذكروا ٌا بنً إسرابٌل إذ لال موسى 2ٙلوله تعالى: }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه{]البمرة:  

 .(ٖٔ)لمومه"
ل: }اَل ٌَْسَخْر لَْوٌم ِمْن لَْوٍم{ ]الحجرات: : الموم الرجال دون النساء، ومنه لوله عز وج(ٗٔ)لال اللٌث 

 :(٘ٔ)[ أي رجال من رجال، ثم لال: }َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساٍء{ لال زهٌرٔٔ
 َوَما أَْدِري َوَسْوَؾ إَخاُل أْدِري        أَلَْوٌم آل ِحْصٍن أَْم ِنَساُء 

 .(ٙٔ)ولوم كل رجل: شٌعته وعشٌرته"
والنفر والرهط معناه الجمع، وال واحد لها من لفظها، وهم الرجال دون ولال أبو العباس: "الموم  

 .(2ٔ)النساء"
لال الواحدي:" والمراد بالموم هاهنا شٌعة موسى وأتباعه. ولد ٌذكر الموم فٌدخل فٌه النساء كموله:  

ٌعاً، وجاز ذلن ألن الؽالب من أمر [ وكان مرسبلً إلى اإلناث والذكور جمٔ}إِنَّا أَْرَسْلَنا نُوًحا إَِلى لَْوِمِه{ ]نوح: 
 .  (1ٔ)النساء اتباع األزواج فاكتفى بهم منهن لؽلبتهم علٌهن"

ٌَؤُْمُركُْم أَْن تَْذبَُحوا بََمَرةً{]البمرة:  َ  [، 2ٙلوله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ
 و)البمرة( واحدة البمر.

 :(5ٔ)وبَالًِرا وبََوالَِر، كله جمع البمر، وأنشد  لال األصمعً: "ٌمال: رأٌت لبنً فبلن بَمًَرا وبَِمًٌرا وبَالُوَرةً 

                                                             

 .ٔٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .11ٔ/ٕ(:ص1ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1٘ٔ-1ٖٔ/ٕ(:ص2ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 ، لال ابن كثٌر:"رواه آدم بن أبً إٌاس فً تفسٌره".5ٕٗ/ٔ( نمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .12ٔ-1٘ٔ/ٕ(:ص2ٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .12ٔ/ٕ(:ص2٘ٔٔالطبري) ( أنظر: تفسٌرٙ)
 .12ٔ/ٕ(:ص22ٔٔ(، و)2ٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .12ٔ/ٕ(:ص21ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .15ٔ-11ٔ/ٕ(:ص1ٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .15ٔ/ٕ(:ص1ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .15ٔ/ٕ(:ص1ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .51ٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .ٖٕٗ/ٔابن عثٌمٌن: ( تفسٌرٖٔ)
(هو: اللٌث بن المظفر، ولٌل: ابن، ولٌل: ابن رافع بن ٌسار الخرسانً، وكان بارعا فً األدب، بصًٌرا بالشعر والؽرٌب ٗٔ)

 .ٖٗ/ 2ٔ، و"معجم األدباء" 2ٕٓ/ ٕوالنحو، وكان كاتبا للبرامكة. ٌنظر: "بؽٌة الوعاة" 
، و"مجمل 1ٖٕٙ/ ٖلب من بنً علٌم. ورد فً "تهذٌب اللؽة" )لام( (البٌت من لصٌدة لالها زهٌر فً هجاء بٌت من ك٘ٔ)

/ ٔ، و"مؽنً اللبٌب" 5ٔٔ/ ٖ، و"المخصص" 5ٖ٘/ ٔ، و"المعانً الكبٌر" ٖٗ/ ٘، "المماٌٌس" )لوم( 2ٖ1/ ٕاللؽة" )لوم( 
، 21ٖٙ/ ٙ( ، و"اللسان" )لوم٘ٙٔ/ ٖ، و"معاهد التنصٌص" 2ٖٙ، ٗ٘/ ٗ، ٖٕٓ/ ٕ، و"الهمع" 51ٖ، 5ٖٖ/ ٕ، 5ٖٔ، ٔٗ

 .ٖ٘ٔ/ ٔو"فتح المدٌر" 
 .2/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 21ٖٙ/ ٙ، "اللسان" )لوم( 5ٙٔ/ ٕ، وانظر: "الزاهر" 1ٖٕٙ/ ٖ(تهذٌب اللؽة" )لام( ٙٔ)
، 21ٖٙ/ ٙ، وانظر: "اللسان" )لوم( 1ٖٕٙ/ ٖ( ذكره األزهري فً تهذٌب اللؽة: عن المنذري عن أبً العباس )لام( 2ٔ)

 .2/ٖوالتفسٌر البسٌط: 
 .2ٓٔ/ٕ، ونظر: الزاهر:1/ٖ( التفسٌر البسٌط: 1ٔ)
ٌَْزاَرة وشطره األول:5ٔ)  (البٌت لمٌس بن العَ

 فََسكَّْنتُُهْم بِاْلمَْوِل َحتَّى َكؤَنَُّهمْ 
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 بََوالُِر ُجْلٌح أْسَكنَتْها اْلَمَراتُِع 
 :(ٔ)ولال آخر

ِم   َخلَمًا َكَحْوِض اْلبَالِِر اْلُمتََهّدِ
ٌْمُور أٌضاً، ولال أمٌة   :(ٕ)وٌمال لجماعة البمرة: ب

ٌْمُوَرا"  .(ٖ)وَعالَت اْلبَ
 :(ٗ)ولٌل فً أصل )البمر( وجهٌن 

األول: أن أصله من )اْلَبْمر( الذي هو الشّك، ٌمال: بمر بطنه إذا شمّه وفتحه، وكان ٌمال لدمحم بن علً بن 
 .(ٙ)رضً هللا عنهما "البالر"، ألنه بمر العلم وعرؾ أصله، أي شمه وفتحه"  (٘)الحسٌن

 نوفً حدٌث حذٌفة: "فما بال هإالء الذٌوالثانً: التوسع فً الشًء وفتح الشًء، 
 ،  أَي ٌفتحونها وٌوسعونها.(2)ٌَْبمُروَن بٌوتنا"

ٌَْت" ِمنْ  فَؤََمَر ِببَمََرةٍ ومنه لوله علٌه السبلم: "  .البمرة هنا هً الِمدر الكبٌر الواسع، و(1)نَُحاٍس فَؤُْحِم
 بذبح البمرة دون ؼٌرها، ألنها من جنس ما عبدوه من العجل، -وهللا أعلم-لال الماوردي: "وإنما أمر  

 .(5)لٌهون عندهم ما كانوا ٌرونه من تعظٌمه، ولٌعلم بإجابتهم زوال ما كان فً نفوسهم من عبادته "
 .(ٓٔ)[، " أي لالوا : أ تجعلنا موضع سخرٌة وتهزأ بنا ؟"2ٙلوله تعالى: }أَتَتَِّخذَُنا ُهُزًوا{]البمرة:

                                                                                                                                                                                                       

/ ٕو )الُجْلح(: البمر ال لرون لها، )أسكنتها المراتع(: طابت أنفسها بالمرعى فسكنت. ورد البٌت فً "شرح أشعار الهذلٌٌن" 
 .ٔ٘ٙ/ ٕ، و )جلح( ٖٕٗ/ ٔ، "اللسان" )بمر( 21ٕ/ ٔ، "مماٌٌس اللؽة" 2ٖٓ/ ٔ، "تهذٌب اللؽة" )بمر( 5٘ٓ
 ( البٌت للحارث بن خالد المخزومً، البٌت بتمامه:ٔ)

ٌْتَُن بَْعَد أَْهِلَن ُموِحًشا ... لَْفًرا َكَحْوِض البَالِر الُمتَهدمِ  َ  َماِلً َرأ
/ ٔ، و"البحر المحٌط" ٖ٘أ، والسجاوندي فً ص  1ٗ/ ٔ، و"تفسٌر الثعلبً" 2ٕٓ/ ٔب" ورد البٌت فً "جمهرة أمثال العر

ٕ٘ٗ . 
 ( وتمامه:ٕ)

ٌْمَوَرا ا َوَعالَِت اْلبَ ا       َعابٌِل مَّ ا َوِمثْلُهُ عَُشٌر مَّ  َسْلٌع مَّ
سنة البٌمور بالهزال. لال فً مؽنً و )السلع(: نبت، و )عابل(: من لولهم: عالنً أثملنً، و )عالت البٌمورا(: أي أثملت هذه ال

اللبٌب: لال عٌسى بن عمر: ال أدري ما معناه، وال رأٌت أحدا ٌعرفه، ولال ؼٌره: كانوا إذا أرادوا االستسماء فً سنة الجدب 
لجبال، ورفعوا عمدوا فً أذناب البمر وبٌن عرالٌبها السَّْلع والعَُشر، وهما ضربان من الشجر، ثم أولدوا فٌها النار وصعدوا بها ا

، و )سلع( 2ٖٓ/ ٔ، "تهذٌب اللؽة" )بمر( 2ٕٓ/ ٔ، وانظر: "جمهرة أمثال العرب" ٖٗٔ/ ٔأصواتهم بالدعاء. "مؽنً اللبٌب" 
 .5ٖٓٓ/ ٘، و )عبل( ٕٖٗ/ ٔ، "اللسان" )بمر( 1ٔ، "األزهٌة" ص 2ٖٖٔ/ ٕ
 . وانظر: 5/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .1ٕٓ - 22ٕ/ ٔ، ومماٌٌس اللؽة" 5٘٘/ ٕ، "الصحاح" )بمر( 5ٖٙ/ ٔ(انظر: تهذٌب اللؽة" )بمر( ٗ)
( هو: دمحم بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب الهاشمً المرشً، أبو جعفر، البالر خامس األبمة االثنً عشر عند ٘)

، "تهذٌب 1ٓٔ/ ٌٖة األولٌاء" الشٌعة اإلمامٌة، كان ناسًكا عابًدا، توفً سنة أربع عشرة ومابة ، ولٌل: ثمانً عشرة. انظر: "حل
 .5ٖٓٓ/٘التهذٌب" 

 . وانظر: 5/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 (.1٘ٙٗ( أخرجه البخاري)2)
. من حدٌث ابن عباس لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لما كانت اللٌلة التً أسري ٖٓٔ/ٔ(:ص1ٔ2ٕ( أخرجه أحمد فً مسنده)1)

ًّ رابحة طٌبة فملت ابنة فرعون وأوالدها، لال:  ماشطة : ٌا جبرٌل: ما هذه الرابحة الطٌبة؟ فمال: هذه رابحةبً فٌها أتت عل
فمالت لها ابنة  باسم هللا،: للت: وما شؤنها؟ لال: بٌنا هً تمشط ابنة فرعون ذات ٌوم إذ سمطت المدرى المشط من ٌدٌها فمالت

بذلن؟ لالت: نعم، فؤخبرته، فدعاها فمال: ٌا فبلنة وإن لن رباً  فرعون: أبً؟ لالت ال.. ولكن ربً ورب أبٌن هللا، لالت: أخبره
ؼٌري؟ لالت: نعم ربً وربن هللا، فؤمر ببمرة من نحاس فؤحمٌت ثم أمر بها أن تلمى هً وأوالدها فٌها، لالت له: إن لً إلٌن 

: ذلن لن علٌنا من الحك، لال: حاجة، لال: وما حاجتن؟ لالت: أحب أن تجمع عظامً وعظام ولدي فً ثوب واحد وتدفننا، لال
ٌا : فؤمر بؤوالدها فؤلموا بٌن ٌدٌها واحداً واحداً إلى أن انتهى ذلن إلى صبً لها مرضع وكؤنها تماعست من أجله، لال المرضع

 فالتحمت". أمه التحمً فإن عذاب الدنٌا أهون من عذاب اآلخرة
 .2ٖٔ/ٔ( النكت والعٌون: 5)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
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رة، فمالوا:"نسؤلن عن المتٌل أخرج ابن أبً حاتم عن السدي، أنهم عندما سمعوا لول موسى بذبح البم 
 .(ٔ)ومن لتله، وتمول اذبحوا بمرة، أتهزأ بنا؟"

 .(ٕ)لال الثعلبً:"وإنّما لالوا ذلن لتباعد األمرٌن فً الّظاهر، ولم ٌدروا ما الحكمة فٌه" 
لال المراؼً:" فهذا المول منهم دلٌل على السفه وخّفة األحبلم، وجفاء الطبع والجهل بمدرة َّللّا  

 .(ٖ)تعالى"
ولال ابن عطٌة:" وهذا المول من بنً إسرابٌل ظاهره فساد اعتماد ممن لاله، وال ٌصح اإلٌمان ممن ٌمول 

َ ٌَؤُْمُركُْم أَْن تَْذَبُحوا بَمََرةً، أَتَتَِّخذُنا هُُزواً، ولو لال ذلن الٌوم أحد عن  لنبً لد ظهرت معجزاته، ولال: إِنَّ َّللاَّ
 لوجب تكفٌره، وذهب لوم إلى أن ذلن منهم على جهة ؼلظ الطبع والجفاء والمعصٌة، بعض ألوال النبً ملسو هيلع هللا ىلص

، وكما لال له (ٗ)على نحو ما لال المابل للنبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لسمة ؼنابم حنٌن: "إن هذه لمسمة ما أرٌد بها وجه هللا"
 .(ٙ)، وكّل محتمل، وهللا أعلم"(٘)اآلخر: "اعدل ٌا دمحم"

 : (2)و)الهزإ(: اللعب والسخرٌة، كما لال الراجز
 لد هزبت منً أم طٌسله          لالت أراه معدما ال شًء له 

 .(1)ٌعنً بموله : لد هزبت : لد سخرت ولعبت
ولرأ ابن محٌصن: }أٌتّخذنا{، بالٌاء لال: "ٌعنون هللا، وال ٌستبعد هذا من جهلهم ألنّهم الّذٌن لالوا:  

 .(5)["1ٖٔلَنا إِلهاً َكما لَُهْم آِلَهةٌ{]األعراؾ: }اْجعَلْ 
 :(ٓٔ)[، ثبلثة لؽات2ٙوفً لوله تعالى }ُهُزًوا{]البمرة: 

 أحدها: بالتخفٌؾ والهمز، ومثله }كفإا{، وهً لراءة األعمش وحمزة وخلؾ وإسماعٌل.
والشام واختٌار الكسابً والثانً:}هزإا{ و}كفإا{، مثمبلن مهموزان، وهً لراءة أبً عمرو وأهل الحجاز 

 وأبً عبٌد وأبً حاتم.
 والثالث: و}هزوا{ و}كفوا{، مثمبلن بؽٌر همزة. فً رواٌة حفص بن سلٌمان البّزاز عن عاصم.

 .(ٔٔ)لال الثعلبً:" وكلّها لؽات صحٌحة معناها االستهزاء" 
ِ{]البمرة:    .(ٕٔ)[، " أي ألتجا إلى هللا"2ٙلوله تعالى:}لاَل أَعُوذُ ِباّلَّ
 .(ٖٔ)لال البؽوي: أي:"أمتنع باهلل" 
 . (ٗٔ)[،أي" أن أكون فً زمرة المستهزبٌن الجاهلٌن"2ٙلوله تعالى:}أَْن أَكُوَن ِمَن اْلجاِهِلٌَن{ ]البمرة:  

 .(ٔ)لال الثعلبً:" أي من المستهزبٌن بالمإمنٌن" 

                                                             

 . ٖٙٔ/ٔ(:ص5ٔٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 ، من حدٌث عبدهللا.1ٖٓ/ٔ(:ص52ٖ٘، وأحمد فً مسنده)5ٗٗٔ/ٖ(:صٕٕٖٗ( أخرجه البخاري)ٗ)
 . من حدٌث جابر بن عبدهللا.ٔٙ/ٔ(:ص2ٕٔ، وابن ماجة)ٖ٘٘/ٖ(:صٙٓٗٗٔ( رواه أحمد)٘)
 .ٕٙٔ/ٔالوجٌز: ( المحرر ٙ)
،  1ٕٗ:  ٕ، وأمالً المالً  1٘( البٌت لصخٌر بن عمٌر التمٌمً ، وٌمال إن المصٌدة لؤلصمعً نفسه. أنظر: األصمعٌات : 2)

 ورواٌتهم جمٌعا :  5ٖٓ، وانظر تحمٌك ما لٌل فٌها فً تعلٌك سمط الآللً للراجكوتً : 
 . . . . . تهزأ منً أخت آل طٌسله ... . . . . . . . . . . . . .

 وٌروى " مملما ال شًء له " و " مبلطا " ، وكلها بمعنى واحد : فمٌرا ال شًء له .
 .1ٕٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري:1)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:5)
 .ٕٗٔ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: 1ٕ-1ٔ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: ٓٔ)
ذكرهما ابن عطٌة، أحدهما: ضم الهاء والزاي والهمزة بٌن بٌن،  . وفٌه وجهان آخران من المراءةٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)

 [.  ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔلرأ بها أبو جعفر وشٌبة".]المحرر الوجٌز: «. هّزا»والثانً: بضم الهاء وتشدٌد الزاي 
 .5٘/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
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 .(ٕ)لال الطبري:" ٌعنً من السفهاء الذٌن ٌروون عن هللا الكذب والباطل" 
لال البؽوي: "ولٌل : من الجاهلٌن بالجواب ال على وفك السإال ألن الجواب ال على وفك السإال  
 .(ٖ)جهل"
 .(ٗ)لال المراؼً:"أي: من الهزإ والسخرٌة بالناس" 

ِ أَْن أَكُوَن ِمَن اْلجاِهِلٌَن{]البمرة:   :(٘)[، ٌحتمل معنٌٌن2ٙولوله تعالى:}أَعُوذُ بِاّلَّ
 من الجهل فً أن ٌخبر عن هللا تعالى مستهزبا. أحدهما: االستعاذة 

 والثانً: اإلستعاذة من الجهل كما جهلوا فً لولهم }أَتَتَِّخذُنا ُهُزواً{، لمن ٌخبرهم عن هللا تعالى.
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: تعظٌم هللا عّز وجّل، حٌث أسند األمر إلٌه بصٌؽة الؽابب، كموله تعالى: }إن هللا ٌؤمر  ٔ.
 [.5ٓبالعدل واإلحسان{ ]النحل: 

ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌسلن األسباب التً تإدي إلى لبول األمر، أو الخبر؛ لموله: }إن هللا ٌؤمركم  ٕ.
 أن تذبحوا بمرة{.

ا: استهتار بنً إسرابٌل، حٌث لالوا لنبٌهم علٌه الصبلة والسبلم: }أتتخذنا هزواً{ ولد أخبرهم أن هللا ومنه ٖ.
تعالى أمرهم أن ٌذبحوا بمرة؛ فلم ٌحملوا هذا محمل الجّد مع أن الواجب أن ٌحملوا هذا محمل الجّد؛ ألنه أمر 

 من هللا عّز وجّل.
وهو الحمك، والسفه؛ لمول موسى علٌه الصبلة والسبلم: }أعوذ ومنها: أن االستهزاء بالناس من الجهل  ٗ.

 باهلل أن أكون من الجاهلٌن{.
ومنها: أن جمٌع الخلك محتاجون إلى هللا تعالى، وإلى االعتصام به عّز وجّل؛ فإن موسى صلى هللا علٌه  .٘

موله تعالى: }لال أعوذ وسلم كان من أولً العزم من الرسل؛ ومع ذلن فهو محتاج إلى ربه تبارن وتعالى؛ ل
باهلل أن أكون من الجاهلٌن{؛ واالستعاذة ال تكون إال باهلل عّز وجّل؛ ولد تكون بالمخلوق فٌما ٌمدر علٌه، مثل 

 . (ٔ)لوله  ملسو هيلع هللا ىلص: "فمن وجد معاذاً فلٌعذ به"
 المرآن

ًَ لَاَل ِإنَّ  ٌَْن ذَِلَن فَاْفعَلُوا َما }لَالُوا اْدعُ لَنَا َربََّن ٌُبٌَِّْن َلنَا َما ِه هُ ٌَمُوُل إِنََّها َبمََرةٌ اَل فَاِرٌض َواَل بِْكٌر َعَواٌن بَ
 [1ٙ({ ]البمرة : 1ٙتُْإَمُروَن )
 التفسٌر:

لالوا: ادع لنا ربَّن ٌوضح لنا صفة هذه البمرة، فؤجابهم: إن هللا ٌمول لكم: صفتها أال تكون مسنَّة َهِرمة، وال 
 وإنما هً متوسطة بٌنهما، فساِرعوا إلى امتثال أمر ربكم.صؽٌرة فَتٌَِّة، 

{]البمرة:  ًَ [، " أي سله ألجلنا أن ٌكشؾ لنا عن الصفات 1ٙلوله تعالى:}لالُوا اْدعُ لَنا َربََّن ٌَُبٌِّْن لَنا ما ِه
 .(ٙ)الممٌزة لها"

 .(2)لال الصابونً:" أي ما هً هذه البمرة وأي شًء صفتها؟" 
 .(1): ما سنها؟"لال السعدي:" أي 
 .(ٔ)لال البٌضاوي:" تكرٌر للسإال األول واستكشاؾ زابد" 

                                                                                                                                                                                                       

 . ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .1ٖٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٕٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٘)
؛ 2ٓ1ٔ: تكون فتنة الماعد فٌها خٌر من المابم، حدٌث رلم 5، كتاب الفتن، باب 5ٔ٘ – 5ٓ٘أخرجه البخاري ص )ٔ(

 .11ٕٙ[ ٕٔ] 2ٕٗ5: نزول الفتن كموالع المطر، حدٌث رلم ٖ، كتاب الفتن، باب 21ٔٔ – 22ٔٔوأخرجه مسلم ص
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٗ٘( تفسٌر السعدي: 1)
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 .(ٕ)لال الزجاج:" وإِنَّما سؤلوا ما هً، ألنهم ال ٌعلمون أن بمرةً ٌحٌا بضرب بعضها مٌت" 
لال النسفً:" وذلن أنهم تعجبوا من بمرة مٌتة ٌضرب ببعضها مٌت فٌحٌا فسؤلوا عن صفة تلن البمرة  
 .(ٖ)الشان"العجٌبة 

 .(ٗ)بكسر العٌن« ادع»ولؽة بنً عامر  
ٌَمُوُل إِنََّها بَمََرةٌ اَل فَاِرٌض َواَل بِْكٌر{]البمرة:   .(٘)[، أي: إنها بمرة" ال مسنة وال فتٌة"1ٙلوله تعالى:}إِنَّهُ 

 .(ٙ)لال الزجاج: "أي لٌست بكبٌرة وال صؽٌرة" 
 .(2)لال الثعلبً:أي" ال كبٌرة وال صؽٌرة" 
 :(1)[، على ثبلثة أوجه1ٙاختلؾ فً معنى}الفارض{]البمرة:و 

، (ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، والربٌع(ٔٔ)، وأبو العالٌة(ٓٔ)، ومجاهد(5)األول: الفارض: المسنة)الهرمة(، لاله ابن عباس
، وبه لال جمهور أهل (1ٔ)، وعطاء الخراسانً(2ٔ)، ووهب بن منبّه(ٙٔ)، والضحان(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)والسدي
 التفسٌر.

 :  (5ٔ)ٌمال منه فرضت تفرض فروضا، أي أسنت، وٌمال للشًء المدٌم فارض، لال الراجز 
 شٌب أصداؼً فرأسً أبٌض      محامل فٌها رجال فرض

 :  (ٕٓ)ٌعنً هرمً، لال آخر 
 لعمرن لد أعطٌت جارن فارضا     تساق إلٌه ما تموم على رجل

 :  (ٕٔ)أي لدٌما، ولال آخر 

                                                                                                                                                                                                       

 .12/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .5ٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .ٕٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .1ٙ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٔ(انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .5ٔٔ/ٕ(:ص1ٙٔٔ(، و)1ٙٔٔ(، و)1٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٔٔ/ٕ(:ص11ٔٔ(، و)1ٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٕ(:ص5ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٕ(:ص5ٔٔٔأنظر: تفسٌر الطبري)( ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٕ(:ص5ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٕ(:ص5ٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5ٕٔ/ٕ(:ص5٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2ٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1ٔ)
(انظر: الصحاح للجوهري: )محافل( بالفاء وفٌه رواٌة أخرى رواها ابن االعرابً هً: )محامل بٌض ولوم فرض ( ٌرٌد 5ٔ)

 وانظر: اللسان مادة )فرض(. .أنهم ثمال كالمحامل
، والرواٌة فٌهما: )أعطٌت جارن(. وعزي مع آخر فً البحر ٖٔٔ/ٔ، ومجمع البٌان 1ٗٗ/ٔ(لبٌت فً تفسٌر المرطبً ٕٓ)
. وعزي فً اللسان والتاج )ؾ ر ض( إلى علممة بن عوؾ. وهو ببل ٖٖٔإلى خفاؾ بن ندبة السلمً، انظر شعره:  1ٕٗ/ٔ

وفً اإلتمان فً علوم المرآن: ٌساق... ٌموم،  .2ٖٙ، واألضداد: ٕٓٗ/ٔ، والدّر المصون ٘ٔ/ٗنسبة فً األفعال للسرلسطً 
 وهو تصحٌؾ

، وكتاب المرطٌن  ٕٕ، واألضداد :  2ٙ - ٙٙ:  ٙ، والحٌوان  ٖٗٔٔ،  1٘ٓ:  ، والمعانً الكبٌر ٖٗٙ(مجالس ثعلب : ٕٔ)
  :، وؼٌرها ، وصواب إنشاده( فرض )، واللسان 22،  ٗٗ:  ٔ

ًّ ذي ضؽـن وضـب فـارض  ٌــارب مــولى حاسـد مبـاؼض   عــل
أي له  : "ت الحٌض لال ابن لتٌبةوهو ول(  :بضم فسكون )والضب : الؽٌظ والحمد تضمره فً الملب . لروء وألراء جمع لرء

 " .كؤنه ذهب إلى أن حمده ٌخبو ثم ٌستعر ، ثم ٌخبو ثم ٌستعر : "، ولال الجاحظ" أولات تهٌج فٌها عداوته
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 له لروء كمروء الحابض   ٌا رب ذي ضؽن علً فارض   
مثل  (ٕ)، وروي عن عطٌة(ٔ)والثانً: أن الفارض: ال كبٌرة وال صؽٌرة، لد ولدت بطنا أو بطنٌن. لاله مجاهد

 ذلن.
والثالث: أن الفارض: التً لد ولدت بطونا كثٌرة فٌتسع جوفها لذلن، ألن معنى الفارض فً اللؽة الواسع، 

 .(ٖ)لاله بعض المتؤخرٌن
 [، على وجوه: 1ٙواختلؾ فً معنى}البكر{]البمرة: 

 .(1)، والربٌع(2)، وأبو العالٌة(ٙ)، ولتادة(٘)، ومجاهد(ٗ)األول: معناه: الصؽٌرة التً لم تحمل. لاله ابن عباس
 .(5)والثانً: لم تلد إال ولدا واحدا. لاله السدي

 :(ٓٔ)والثالث: األول من األوالد، لال الكمٌت
 خلب الكبد     أصبحت منً كذراع من عضد ٌا بِكر بكرٌن وٌا

والرابع: البكر أٌضا فً إناث البهابم وبنً آدم: ما لم ٌفتحله الفحل، وهً مكسورة الباء، وبفتحها الفتً من 
 .(ٔٔ)اإلبل. لاله الطبري

ٌَْن ذَِلَن{]البمرة:   .(ٕٔ)[، " أي وسط بٌن الكبٌرة والصؽٌرة"1ٙلوله تعالى:}َعَواٌن بَ
 .(ٖٔ)أي بٌن الهرمة والفتٌة" لال الحسن: 
 : (ٗٔ)[، على ألوال1ٙواختلؾ فً معنى الـ}عوان{]البمرة:  

أحدها: النصؾ التً لد ولدت بطنا أو بطنٌن، وهً ألوى ما تكون من البمر وأحسنه، بخبلؾ الخٌل، وهذه 
 الداللة المعنً بها فً اآلٌة أي: وسط لد ولدت بطنا أو بطنٌن.

، وعطاء (5ٔ)، والربٌع بن أنس(1ٔ)، والسدي(2ٔ)، ومجاهد(ٙٔ)، وأبً العالٌة(٘ٔ)وهذا مذهب ابن عباس 
 .(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، وعكرمة(ٕ)، والضحان(ٔ)، ولتادة(ٕٓ)الخراسانً

                                                             

 .2ٖٔ/ٔ(:ص5٘ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .2ٖ/!ٔ(:ص52ٙ(، و)5ٙٙ، وابن أبً حاتم)5ٖٔ/ٕ(:ص55ٌٔٔر الطبري)( أنظر: تفسٗ)
 .5ٕٔ/ٕ(:ص5ٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٖٔ/ٕ(:صٕٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5ٖٔ/ٕ(:صٕٕٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٖٔ/ٕ(:صٖٕٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص51ٙحاتم)، وابن أبً 5ٖٔ/ٕ(:صٕٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٙٙٔ/ٔ، ولم ٌنسبه أحد منهم، والبٌت للكمٌت فً دٌوانه:ٕٗ/ٔ(أنظر: اللسان)بكر(، والصحاح)بكر(، وأمالً المالً: ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٔ(:ص2ٕٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
، وتهذٌب اللؽة 5ٗٗ-1ٗٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٙٔ/ٔ، و المحرر الوجٌز: 5ٗٔ-5ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)

، ٗٗ/ٔ، معانً المرآن للفراء: 1ٖٔ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: 1ٕٙٔ/ٙ،و الصحاح للجوهري: ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٖلؤلزهري: 
، ٘ٓٔ/ٔ، ومعالم التنزٌل للبؽوي: 2ٖٓٔ-ٖ٘ٓٔ/ٖ: -تحمٌك الفوزان-، والبسٌط للواحدئٕٕ/ٔومعانً المرآن للزجاج: 

، والبحر 5ٖٔ-1ٖٔ/ٔ، وتفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 5ٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: 2ٕٙ/ٔوالكشاؾ للزمخشري: 
ً ، وروح المعانٖٗ٘، والمفردات للراؼب األصفهانً: ٕ٘٘/ٔ، والدر المصون للسمٌن الحلبً: ٕٔ٘/ٔالمحٌط ألبً حٌان: 

 ، وؼٌرها. 12ٕ/ٔلؤللوسً: 
 .5٘ٔ/ٕ(:صٕٓٔٔ، وتفسٌر الطبري)1ٖٔ/ٔ(:ص55ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .5ٙٔ/ٕ(:صٕٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .5٘ٔ/ٕ(:صٕٙٓٔ، وتفسٌر الطبري)1ٖٔ/ٔ(:ص2ٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .1ٖٔ/ٔ(:ص2ٓٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .5ٙٔ/ٕ(:صٖٕٔٔتفسٌر الطبري)( أنظر: 5ٔ)
 .1ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٓ)
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 :(٘)ومن ذلن لول الشاعر ٌصؾ فرسا  
 كمٌت بهٌم اللون لٌس بفارض        وال بعوان ذات لون مخصؾ

 جنبه. فرس أخصؾ : إذا ارتفع البلك من بطنه إلى 
 :(ٙ)ومنه لول األخطل 

  وما بمكة من شُمط ُمَحفِّلة       وما بٌثرب من عُوٍن وأبكار
 :(2)امرأة عوان من نسوة عون، ومنه لول تمٌم بن ممبل ٌمال: :)عون(،  وجمعها 

 ومؤتم كالدمً حوٍر مدامعها      لم تبؤس العٌش أبكارا وال عونا
 . (1)د ولدت مرةالثانً: العوان من البمرة هً التً ل

 . (5)الثالث: إن العوان النخلة الطوٌلة، وهً فٌما زعموا لؽة ٌمانٌة
 .(ٔٔ)، وحكاه أهل اللؽة(ٓٔ)الرابع: العوان: التً لد ولدت مرة بعد مرة، لاله مجاهد

ومنه  حرب عوان : لد لوتل فٌها مرتٌن فما زاد، ٌمثل ذلن بالمرأة التً ولدت بطنا بعد بطن، لال  
 :  (ٕٔ)زهٌر

 إذا لمحت حرب عوان مضرة       ضروس تهر الناس أنٌابها عصل
 :(ٖٔ)وكذلن ٌمال:)حاجة عوان(، إذا كانت لد لضٌت مرة بعد مرة، ومنه لول الفرزدق 

                                                                                                                                                                                                       

 .5ٙٔ/ٕ(:صٕٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .5٘ٔ/ٕ(:ص5ٕٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5ٙٔ/ٕ(:صٕٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٗٓ / 2،. لسان العرب :  5ٗٗ/  ٔ(تفسٌر المرطبً : ٘)
  :، وهو ٌخالؾ ما رواه الطبري ، ولبله 5ٔٔ(ٌوانه : ٙ)

 إنـً حـلفت بـرب الرالصـات ومـا     أضحـً بمكـة مـن حجـب وأستار
 إذا احـمرت مذارعهـا     فـً ٌـوم نسـن وتشـرٌك وتنحار -وبــالهدي 

 ومــا بزمـزم مـن شـمط محلمـه      ومــا بٌـثرب مـن عـون وأبكـار
حلموا رإوسهم ، ولد تحللوا من إحرامهم ولضوا حجتهم ، والشمط جمع أشمط : وهو الذي خالط سواد شعره بٌاض  ٌعنً :

، فكؤنها من الحفٌل واالحتفال : وهو الجد واالجتهاد ، ٌمال منه : رجل ذو " شمط ُمَحفِّلَةٍ "الشٌب . فإن صحت رواٌة الطبري
  .لؽة فٌما أخذ فٌه من األمور . فكؤنه عنى : مجتهدون فً العبادة والنسنحفٌل ، وذو حفل وحفلة : له جد واجتهاد ومبا

فً  -أو الرجال  -، من جٌد شعر تمٌم بن أبً بن ممبل . والمؤتم عند العرب : جماعة النساء  ٕٙٔ(جمهرة أشعار العرب : 2)
ع دمٌة : الصورة أو التمثال ، ٌتنوق فً النوح والنٌاحة . والدمى جم" المؤتم"خٌر أو شر . لالوا : والعامة تؽلط فتظن أن

صنعتها وٌبالػ فً تحسٌنها ، والعرب تكثر من تشبٌه النساء بالدمً . والحور جمع حوراء . والحور أن ٌشتد بٌاض بٌاض 
أو  أي لم ٌلحمها بإس عٌش ،" لم تبؤس : "العٌن ، وسواد سوادها ، تستدٌر حدلتها ، وترق جفونها ، وٌبٌض ما حولها . ولوله

لم تشن بإس عٌش ببس ٌبؤس بإسا ، فهو بابس وببٌس ، افتمر واشتد علٌه البإس . وفً األصل المطبوع ، وفً 
  .بالٌاء المثناة ، وهو خطؤ" لم تٌؤس( : "أتم )اللسان

 .ٕٓٔ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط:1)
 .5ٗٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: 5)
. وهذا خطؤ، 15/ٕ. لال المحمك: وأخرج لول المجاهد الطبري: 5ٗٗ/ٔ: ، والمرطبًٕٙٔ/ٔ( نمبل عن المحرر الوجٌز: ٓٔ)

:" ولدت بطنا 5٘ٔ/ٕ(:صٕٙٓٔألن الطبري لم ٌخرج عنه بهذا المعنى وال بنحوه، وإنما أخرج عنه معنى المول األول، فمال)
ن:النصؾ"، وفً :"العوا5٘ٔ/ٕ(:ص1ٕٓٔ:" العانس النصؾ"، ولفظه اآلخر)5٘ٔ/ٕ(:ص2ٕٓٔأو بطنٌن"، وفً لفظ آخر)

 : " لد نتجت بكرة أو بكرتٌن".5٘ٔ/ٕ(:صٕٗٔٔموضع آخر )
 . ٕٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 
 .ٗٓٔ(شرح دٌوان زهٌر لثعلب: ٕٔ)
  :، وؼٌرها ، والشعر فً زٌاد، ولبله 1ٖٔ، وتارٌخ الطبري :  ٕٙ٘، وطبمات فحول الشعراء :  2ٕٕ(دٌوان الفرزدق : ٖٔ)

 اء ولـم أكـن    أللربـه مـا سـاق ذو حسـب وفـرادعــانً زٌـاد للعطـ
 رجـال كثـٌر لـد ٌـرى بهـُم فمـرا     ,وعنـد زٌـاد، لـو ٌرٌـد عطـاءهم



٘ٔ 

 

٘ٔ 

 

  لعـود لدى األبواب طبلب حاجة       عواٍن من الحاجات أو حاجةً بكرا
أي افعلوا ما أمركم به ربكم وال تتعنتوا وال تشّددوا  [، "1ٙلوله تعالى:}فَاْفعَلُوا ما تُْإَمُروَن{]البمرة: 

 .(ٔ)فٌشّدد هللا علٌكم"
 .(ٕ)لال الثعلبً:"أي: من ذبح البمرة وال تكّرروا السإال" 
 .(ٖ)لال السعدي:" واتركوا التشدٌد والتعنت" 
 الفوابد:

}ادع لنا ربن{؛ فؤمروه أمراً، ثم . ومنها: استكبار بنً إسرابٌل، حٌث لالوا لموسى . علٌه الصبلة والسبلم: ٔ
أضافوا ربوبٌة هللا عّز وجّل إلى موسى، كؤنهم متبربون من ذلن؛ فلم ٌمولوا: "ادع ربنا"، أو "ادع هللا"؛ ومما 
ٌدل على استكبارهم كونهم طلبوا من موسى . علٌه الصبلة والسبلم . أن ٌبٌن لهم ما هذه البمرة مع أن البمرة 

 طبلق تشمل أّي واحدة.معروفة؛ وهً عند اإل
. ومنها: تؤكٌد األمر على بنً إسرابٌل أن ٌفعلوه؛ لموله: }فافعلوا ما تإمرون{؛ ومع ذلن لم ٌمتثلوا؛ بل ٕ

 تعنتوا.
 المرآن

({ ]البمرة : 5ٙنَُها تَسُرُّ النَّاِظِرٌَن )}لَالُوا اْدعُ لَنَا َربََّن ٌُبٌَِّْن َلنَا َما لَْونَُها لَاَل إِنَّهُ ٌَمُوُل ِإنََّها بَمََرةٌ َصْفَراُء فَالٌِع َلوْ 
ٙ5] 

 التفسٌر:
ْفرة، تَسُرُّ  فعادوا إلى جدالهم لابلٌن: ادع لنا ربن ٌوضح لنا لونها. لال: إنه ٌمول: إنها بمرة صفراء شدٌدة الصُّ

 َمن ٌنظر إلٌها.
[، "أي: ادع لنا ربن ٌبٌن لنا ما لون البمرة التً 5ٙالبمرة:لوله تعالى: }لَالُوا اْدعُ لََنا َربََّن ٌَُبٌِّْن لَنَا َما لَْونَُها{]

 .(ٗ)أمرتنا بذبحها"
[، " أي إِنها بمرة صفراء، شدٌدة 5ٙلوله تعالى:}لاَل إِنَّهُ ٌَمُوُل إِنَّها بََمَرةٌ َصْفراُء فالٌِع لَْونُها{]البمرة: 
 .(٘)الصفرة"

 :(ٙ)[، على ثبلثة ألوال:5ٙ}َصْفراُء{]البمرة:واختلؾ أهل التؤوٌل فً معنى لوله :  
 . (2)أحدها: أن معناه: سوداء شدٌدة السواد. لاله الحسن

 . (1)لال ابن عطٌة:" وهذا شاذ ال ٌستعمل مجازا إال فً اإلبل"
 .(ٓٔ)،  وفً رواٌة أشعث عن الحسن(5)والثانً: أن معناه: صفراء المرن والظلؾ. لاله سعٌد بن جبٌر

 .(ٔٔ)ها صفراء اللون. لاله ابن زٌدوالثالث:أن
لال اإلمام الطبري : وأحسب أن الذي لال فً لوله : )صفراء(، ٌعنً به سوداء، ذهب إلى لوله فً نعت  

اإلبل السود :هذه إبل صفر، وهذه نالة صفراء، ٌعنً بها سوداء. وإنما لٌل ذلن فً اإلبل ألن سوادها ٌضرب 
 : (ٔ)إلى الصفرة، ومنه لول األعشى

                                                                                                                                                                                                       

، فمحلها نصب " حاجة عوان"عطفا على محل" أو حاجة بكرا"، ونصب" طالب حاجة"وٌروى : لعودا ، ورواٌة ابن سبلم
 " .طبلب : "بموله

 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٗ٘( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .51ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕٔٓ-55ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 . فً رواٌة دمحم بن ٌوسؾ، وأبً رجاء.55ٔ/ٕ(:ص5ٕٔٔ(، و)1ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .55ٔ/ٕ(:صٕٕٕٔتفسٌر الطبري)( أنظر: 5)
 .55ٔ/ٕ(:صٕٕٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .55ٔ/ٕ(:صٖٕٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)



ٕ٘ 

 

ٕ٘ 

 

 تلن خٌلً منه وتلن ركابً     هن صفر أوالدها كالزبٌب 
ٌعنً بموله : )هن صفر(، هن سود وذلن إن وصفت اإلبل به، فلٌس مما توصؾ به البمر، مع أن  

العرب ال تصؾ السواد بالفموع، وإنما تصؾ السواد إذا وصفته بالشدة بالحلوكة ونحوها، فتمول : هو أسود 
ود ِؼربٌب وَدجوجً، وال تمول : هو أسود فالع. وإنما تمول : هو أصفر فالع، حالن وحانن وُحلكون، وأس

فوصفه إٌاه بالفموع، من الدلٌل البٌن على خبلؾ التؤوٌل الذي تؤول لوله: )إنها بمرة صفراء فالع( المتؤول، 
 .(ٕ)بؤن معناه سوداء شدٌدة السواد

 .(ٖ)خالص لونها" [، "ٌعنً:5ٙلوله تعالى: }فَالٌِع لَْونَُها{]البمرة: 
 .(ٗ)لال ابن عثٌمٌن:" لٌس فٌه ما ٌشوبه، وٌخرجه عن الصفرة" 
 مثل ذلن. ، (1)والسدي ،(2)، والربٌع(ٙ). وروي عن أبً العالٌة(٘)لال لتادة:" هً الصافً لونها" 
. ولال أبو جعفر : أُراه   وأخرج الطبري عن ابن عباس:" شدٌدة الصفرة، تكاد من صفرتها تَْبٌَضُّ

 .(ٓٔ). وروي عن ابن زٌد مثل لول ابن عباس(5)أبٌض!"
 :(ٔٔ)و)الفموع(، فً الصفر، نظٌر النصوع فً البٌاض، وهو شدته وصفاإه، ومنه لول الشاعر 

 حملت علٌه الَورد حتى تركته        ذلٌبل ٌسُؾ الترب واللون فالع
 .(ٕٔ)لسببٌن وجعل ما صلة"ولرأ الّضحان:" }لَْونُها{، لال الثعلبً:"نصبا كانّه عمل فٌه  

 .(ٖٔ)[، " أي تعجب الناظرٌن"5ٙلوله: }تَسُرُّ النَّاِظِرٌَن{]البمرة: 
 .(ٗٔ)الناظر إلٌها -فً حسن خلمها ومنظرها وهٌبتها  -لال الطبري: أي:تعجب هذه البمرة  
 .(٘ٔ)لال الصابونً:أي: من"حسن منظرها تسر كل من رآها" 
 مثل ذلن. (2ٔ). وروي عن السدي(ٙٔ)أي تعجب الناظرٌن" لال لتادة:" 
 .(1ٔ)ولال وهب:" إذا نظرت إلٌها، ٌخٌل إلٌن أن شعاع الشمس ٌخرج من جلدها" 

 .(5ٔ)لال الثعلبً:" تعجبهم من حسنها وصفاء لونها ألّن العٌن تسر وتولع بالنظر إلى الشًء، الحسن" 
مستكرهة؛ بل هً صفرة تجلب لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً لٌست صفرتها صفرة توجب الؽم؛ أو صفرتها  

السرور لمن نظر إلٌها؛ فصار التضٌٌك من ثبلثة أوجه: صفراء؛ والثانً: فالع لونها؛ والثالث: تسر 
 .(ٕٓ)الناظرٌن"

                                                                                                                                                                                                       

 ، واللسان )صفر( ، وؼٌرها . من لصٌدة ٌمدح بها أبا األشعث لٌس بن معد ٌكرب الكندي . 1ٖٔ، واألضداد :  5ٕٔ(: ٔ)
 .ٕٔٓ-ٕٔٓ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٔٓ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٕٔٓ/ٕ(:صٕٕ٘ٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٕٔٓ/ٕ(:صٕٕٙٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٕٔٓ/ٕ(:ص2ٕٕٔ( أخرجه الطبري)2)
 .ٕٔٓ/ٕ(:ص1ٕٕٔ( أخرجه الطبري)1)
 . أظنه اعترض على كبلمه،  أراد بؤنه إذا خفت الصفرة ابٌضت.ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٕ(:ص5ٕٕٔ( تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٕٓ/ٕ(:صٖٕٓٔأنظر: تفسٌر الطبري)( ٓٔ)
 ، ولم أتعرؾ على لابله. والورد فرسه.ٕٕٓ/ٕ( البٌت ورد فً تفسٌر الطبري ص: ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٖٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ(تفسٌر الطبري:ٗٔ)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ(:صٖٕٔٔ( أخرجه الطبري)ٙٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ(:صٖٖٕٔسٌر الطبري)( انظر: تف2ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ(:صٕٖٕٔ( أخرجه الطبري)1ٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 5ٔ)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٓ)



ٖ٘ 

 

ٖ٘ 

 

الذي ٌُْجلَُس « السرٌرُ »لال السمٌن الحلبً:" و)السروُر( لَذَّةٌ فً الملب عند حصوِل َنْفعِ أو تولُِّعه، ومنه  
النِّعمِة، وسرٌُر المٌِّت تشبٌهاً به فً الصورة وتفاإالً بذلن" علٌه إذا كان ألولً

(ٔ). 
 الفوابد:

. من فوابد اآلٌة: أن بنً إسرابٌل أرادوا أن ٌتمهمروا عن تنفٌذ أمر هللا عّز وجّل بمولهم: }ادع لنا ربن ٌبٌن ٔ
 لنا ما لونها{؛ مرة أخرى.

من أول مرة فإنه ٌوشن أن ٌشدد هللا علٌه؛ ولهذا لال  . ومنها: أن اإلنسان إذا لم ٌمبل هدى هللا عّز وجلّ ٕ
 .(ٕ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "إن الدٌن ٌسر؛ ولن ٌشاد الدٌن أحد إال ؼلبه"

 المرآن
 ُ ٌْنَا َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ ًَ إِنَّ اْلبََمَر تََشابَهَ َعلَ  [2ٓ({ ]البمرة : 2ٓلَُمْهتَُدوَن )}لَالُوا اْدعُ لَنَا َربََّن ٌُبٌَِّْن َلنَا َما ِه

 التفسٌر:
كثٌر  -بهذه الصفات-لال بنو إسرابٌل لموسى: ادع لنا ربن ٌوضح لنا صفات أخرى ؼٌر ما سبك؛ ألن البمر 

 لمهتدون إلى البمرة المؤمور بذبحها. -إن شاء هللا-فاْشتَبَهَ علٌنا ماذا نختار؟ وإننا 
{]البمرة:لوله تعالى: }لَالُوا اْدعُ لََنا   ًَ [،أي: سله ألجلنا أن ٌكشؾ لنا" أسابمة أم 2َٓربََّن ٌَُبٌِّْن لَنَا َما ِه

 .(ٕ)عاملة"
 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن: "أي من حٌث العمل" 
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" تكرٌر للسإال األول واستكشاؾ زابد" 
َنا{]البمرة:  ٌْ  .(٘)شتبه علٌنا البمرة المطلوبة"[، " أي ا2ٓلوله تعالى: }إِنَّ اْلَبمََر تََشابَهَ َعلَ
 .(ٙ)لال البٌضاوي: " أي إن البمر الموصوؾ بالتعوٌن والصفرة كثٌر فاشتبه علٌنا" 
 .(2)لال السعدي:" فلم نهتد إلى ما ترٌد" 
 .(1)لال الصابونً:" أي التبس األمر علٌنا فلم ندر ما البمرة المؤمور بذبحها" 
أنه لٌس فً هذا اشتباه؛ إذ ذُكر لهم أنها بمرة، وذكر لهم سنها؛ وذكر لهم لال ابن عثٌمٌن:" وفً الحمٌمة  

 .(5)لونها؛ فؤٌن التشابه؟! لكن هذا من عنادهم، وتعنتهم، وتباطبهم فً تنفٌذ أمر هللا"
وإن كان فً الكبلم جابزا، لمجٌبه فً كبلم  -و)البمر( جماع بمرة، ولد لرأ بعضهم : )إن البالر(، وذلن  

 :(ٓٔ)وأشعارها، كما لال األعشىالعرب 
 وما ذنبه أن عافت الماء بالر      وما إن تعاؾ الماء إال لٌضربا

 :(ٔ)[، على وجهٌن2ٓواختلفت المراءة فً لوله تعالى:}إِنَّ اْلبَمََر{]البمرة: 

                                                             

 .5ٙ/ٔ، وانر: تفسٌر النسفً: ٕٙٗ/ٔ( الدر المصون: ٔ)
 .5ٖ: الدٌن ٌسر، حدٌث رلم 5ٕ، كتاب اإلٌمان، باب ٘أخرجه البخاري ص )ٕ(
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .12/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .12/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 . ٘٘( تفسٌر السعدي: 2)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
)ثور( وؼٌرها . من لصٌدة ٌمولها لبنً  ( ، واللسان2ٗٔ:  ٙ،  ٖٔٓ:  ٔ)وانظر أًٌضا  5ٔ:  ٔ، والحٌوان  5ٓ(دٌوانه : ٓٔ)

وربكم ... لٌعلم من  -لٌس بن سعد ، وما كان بٌنه وبٌنهم من لطٌعة بعد مواصلة ومودة ، ولبل البٌت : وإنً وما كلفتمونً 
 أمسى أعك وأحربا
ًّ ٌضرب ظهره ... وما ذنبه إن عافت الماء مشربا  لكالثور ، والِجنِّ

وردوا البمر فلم تشرب ، إما لكدر الماء أو لملة العطش ، ضربوا الثور لٌمتحم ، ألن البمر تتبعه كما لال الجاحظ : " كانوا إذا أ
تتبع الشول الفحل ، وكما تتبع أتن الوحش الحمار . . وكانوا ٌزعمون أن الجن هً التً تصد الثٌران عن الماء ، حتى تمسن 

 ٌضرب أبدا ألنها عافت الماء ، فكؤنها إنما عافت الماء لٌضرب " .البمر عن الشرب ، حتى تهلن . . كؤنه لال : إذا كان 
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 األول: :}إِنَّ اْلبََمَر{، وهذه لراءة العامة.
 األموي. وهو جمع البمر. والثانً:}إن البالر{، لرأ بها دمحم ذو الشامة 

ٌْنا{]البمرة:   [،  فً }تَشابَهَ{، سبع لراءات:2ٓولوله تعالى:}تَشابَهَ َعلَ
 أحدها: }تَشابَهَ{: بفتح التاء والهاء وتخفٌؾ الّشٌن، وهً لراءة العامة وهو فعل ماض وٌذكر موحد.

 ٌن أراد تشابه.والثانً: ولرأ الحسن: }تَشابهُ{، بتاء مفتوحة وهاء مضمومة وتخفٌؾ الشّ 
 والثالث: ولرأ األعرج: }تَّشابهُ{: بفتح التاء وتشدٌد الّشٌن وضم الهاء، على معنى: ٌتشابه.

 والرابع: ولرأ مجاهد: }تشبّه{، كمراءة األعرج إاّل إنّه بؽٌر ألؾ لمولهم: تحمل وتحامل.
: }تشابهت{، على وزن تفاعلت ]فالتاء[ لتؤنٌث الب ًّ  مر.والخامس: وفً مصحؾ أب

والسادس: ولرأ ابن أبً إسحاق: }تّشابهت{، بتشدٌد الشٌن لال أبو حاتم: "هذا ؼلط ألن التاء ال تدؼم فً هذا 
 .(ٕ)الباب إاّل فً المضارعة"

 جعله اسما. -والسابع: ولرأ األعمش: }متشابه علٌنا{،
به، ونصب )هابه(، بمعنى: والصواب فً ذلن من المراءة: }إن البمر تََشابََه علٌنا{، بتخفٌؾ )شٌن(: تشا 

تفاعل، إلجماع الحجة من المراء على تصوٌب ذلن، ودفعهم ما سواه من المراءات،  وال ٌعترض على الحجة 
 .(ٖ)بمول من ٌَُجوز علٌه فٌما نمل السهو والؽفلة والخطؤ

ُ لَُمْهتَُدوَن{]البمرة:   .(ٗ)معرفتها إِن شاء هللا"[، "أي سنتهدي إِلى 2ٓلوله تعالى:}َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ
 .(٘)لال الثعلبً:" إلى وصفها" 
 .(ٙ)لال البٌضاوي: "أي: إلى المراد ذبحها، أو إلى الماتل" 
، وهذا فٌما إذا كان لصدهم تفوٌض (2)لال بعض السلؾ: "لو لم ٌمولوا: }إن شاء هللا{ لم ٌهتدوا إلٌها أبداً" 

لصدهم أنهم لو لم ٌهتدوا الحتجوا بالمشٌبة، ولالوا: "إن هللا لم ٌشؤ األمر إلى هللا عّز وجّل؛ وٌحتمل أن ٌكون 
 .(1)أن نهتدي"! وما هذا االحتمال ببعٌد علٌهم"

 الفوابد:
. من فوباد اآلٌة: أن بنً إسرابٌل أرادوا أن ٌتمهمروا عن تنفٌذ أمر هللا عّز وجّل بمولهم: }ادع لنا ربن ٌبٌن ٔ

 لنا ما هً{ مرة أخرى.
أهمٌة االستثناء فً تٌسٌر األمور وحصول مراد العبد، لذلن لٌل "أنهم لما لرنوا بالمراجعة   ومنها: -ٕ

ُ لَُمْهتَُدوَن{ وفمهم هللا لمعرفة ما سالوا عنه ولترن التعنت"  . (5)األخٌرة لولهما : }َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ
 المرآن

                                                                                                                                                                                                       

 .2ٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٕٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .12/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إنما أمروا بؤدنى بمرة ، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شُدد هللا علٌهم ؛  ( أخرج الطبري عن ابن جرٌج2)

 [.ٕ٘ٓ/ٕ(:صٕٕٗٔوأٌم هللا لو أنهم لم ٌستثنوا لما بٌنت لهم آخر األبد". ]تفسٌر الطبري)
( مرسبل . وذكر معناه ابن كثٌر ٕٗٗٔ)وهو حدٌث مرسل ال تموم به حجة . وأخرجه الطبري فً موضع آخر عن لتادة

(، من تفسٌرى ابن أبً حاتم وابن مردوٌه ، بإسنادٌهما ، من رواٌة الحسن ، عن أبً رافع ، عن أبً هرٌرة ، ٖٓٓ/ٔ:)
 ُ  لَُمْهتَُدوَن { ما أعطوا أبًدا ، مرفوعا: عن أبً هرٌرة ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "لوال أن بنً إسرابٌل لالوا : } َوإِنَّا إِن َشاَء َّللاَّ

 ولو أنهم اعترضوا بمرة من البمر فذبحوا ألجزأت عنهم ، ولكنهم شددوا ، فشدد هللا علٌهم". 
لال ابن كثٌر : " وهذا حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه . وأحسن أحواله أن ٌكون من كبلم أبً هرٌرة كما تمدم مثله عن السدي 

 [.ٖٓٓ/ٔ".]تفسٌر ابن كثٌر: 
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5)
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ذَلُوٌل تُثٌُِر اأْلَْرَض َواَل تَْسِمً اْلَحْرَث ُمَسلََّمةٌ اَل ِشٌََة فٌَِها لَالُوا اآْلَن ِجبَْت ِباْلَحّكِ }لَاَل ِإنَّهُ ٌَمُوُل إِنََّها َبمََرةٌ اَل 
 [2ٔ({ ]البمرة : 2ٔفَذَبَُحوَها َوَما َكاُدوا ٌَْفعَلُوَن )

 التفسٌر:
ة، وؼٌر معدة للسمً من لال لهم موسى: إن هللا ٌمول: إنها بمرة ؼٌر مذللة للعمل فً حراثة األرض للزراع

السالٌة، وخالٌة من العٌوب جمٌعها، ولٌس فٌها عبلمة من لون ؼٌر لون جلدها. لالوا: اآلن جبت بحمٌمة 
وصؾ البمرة، فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوؼة، ولد لاربوا أال ٌفعلوا ذلن لعنادهم. وهكذا شددوا 

 فشدَّد هللا علٌهم.
[، "أي: إنها لٌست مذللة 2ٌَٔمُوُل ِإنَّها َبمََرةٌ ال ذَلُوٌل تُثٌُِر األَْرَض{]البمرة: لوله تعالى:}لاَل ِإنَّهُ  

 .(ٔ)بالحراثة"
 . (ٕ)لال أبو السعود:" أي لم تُذلَّْل للِكراب وسمى الحرث" 
 .(ٖ)لال الصابونً:"أي: لٌست هذه البمرة مسخرة لحراثة األرض" 
 .(ٗ)لال لتادة:" لٌست بذلول تثٌر األرض" 
 .(٘)لال مجاهد:" لٌست بذلول فتفعل ذلن" 
 .(ٙ)لال الحسن:" كانت وحشٌة" 
 .(2)لال الثعلبً:أي: ال" مذلّلة بالعمل" 
 :(1)على وجهٌن [،2ٔواختلفت الراءة فً لوله تعالى:}ال ذَلُوٌل{]البمرة: 

 األول: لرأ الجمهور }ال ذَلُوٌل{، بالرفع على، الصفة لبمرة.
 .(5)ذلول" نعته وال ٌجوز نصبه"لال األخفش : "ال  

  والثانً: ولرأ أبو عبدالرحمن السلمً }ال ذلوَل{ بالنصب على النفً والخبر مضمر. 
 . بالنصب.(ٓٔ)لال المرطبً:"وٌجوز: ال هً ذلول، ال هً تسمى الحرث، هً مسلمة 

 [، على وجهٌن:2ٔواختلؾ فً لوله تعالى}تُثٌُِر األَْرَض{]البمرة:
مهور: بؤن البمرة ال تثٌر األرض، لال الحسن : "وكانت تلن البمرة وحشٌة ولهذا وصفها هللا األول: لال الج

 .(ٕٔ). لال اإلمام المرطبً: "والولؾ ههنا حسن"(ٔٔ)تعالى بؤنها ال تثٌر األرض وال تسمً الحرث"
لولؾ على ولال لوم : "تثٌر" فعل مستؤنؾ والمعنى إٌجاب الحرث لها وأنها كانت تحرث وال تسمً، وا-ٕ

 هذا التؤوٌل }ال ذلول{.
 : (ٖٔ)والمول األول أصح لوجهٌن  

أحدهما : ما ذكره النحاس، عن علً بن سلٌمان أنه لال : "ال ٌجوز أن ٌكون }تثٌر{ مستؤنفا، ألن بعده }وال 
 .(ٗٔ)تسمً الحرث{، فلو كان مستؤنفا لما جمع بٌن الواو و}ال{"

 ت اإلثارة لد ذللتها، وهللا تعالى لد نفى عنها الذل بموله : }ال ذَلُوٌل{.الثانً: أنها لو كانت تثٌر األرض لكان

                                                             

 .ٖٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕ)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٕ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٕ٘ٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٗ٘ٔ(أخرجه الطبري)ٙ)
 .1ٕٔ/ٔلبً: ( تفسٌر الثع2)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 ، ولم أجده فلم معانً المرآن وال الحجة للمراء السبة، وال السبعة فً المراءات.ٕ٘ٗ/ٔ( نمل عنه المرطبً: 5)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( إعراب المرآن: ٗٔ)



٘ٙ 

 

٘ٙ 

 

لال اإلمام المرطبً : وٌحتمل أن تكون }تُثٌُِر األَْرَض{ فً ؼٌر العمل مرحا ونشاطا، كما لال امرإ   
 : (ٔ)المٌس

 مخمس (ٕ)ٌهٌل وٌذري تربه وٌثٌره      إثارة نباث الهواجر
نشاطا ال حرثا وعمبل، فعلى هذا ٌكون }تثٌر{ مستؤنفا، }وال تسمً{ معطوؾ أي: تثٌر األرض مرحا و 

 . (ٖ)علٌه، فتؤمله
و)إثارة األرض(: "تحرٌكها وبحثها، ومنه الحدٌث : "أثٌروا المرآن فإنه علم األولٌن واآلخرٌن" وفً  

[ أي 5وا األَْرَض{ ]الروم : رواٌة أخرى : "من أراد العلم فلٌثور المرآن" ولد تمدم. وفً التنزٌل : }َوأَثَارُ 
 .(ٗ)للبوها للزراعة. والحرث : ما حرث وزرع"

 .(٘)[، "أي لٌست بسالٌة"2ٔلوله تعالى:}َوال تَْسِمً اْلَحْرَث{]البمرة: 
 .(ٙ)لال لتادة:" وال تسمً الحرث" 
 .(2)لال ابن كثٌر: أي"وال معدة للسمً فً السانٌة، بل هً مكرمة حسنة صبٌحة" 
 .(1)[، "أي: صحٌحة ال عٌب فٌها"2ٔتعالى: }ُمَسلََّمةٌ{]البمرة:لوله  
 .(5)لال أبو السعود:" أي سلَّمها هللا تعالى من العٌوب" 
 :(ٓٔ)واختلؾ أهل التفسٌر فً المعنى الذي سلمت منه، فوصفها هللا بالسبلمة منه، وذكرو فٌه وجهٌن 

 . (ٔٔ). لاله مجاهداحدهما: مسلمة من الشٌة، أي: ال بٌاض فٌها وال سواد
 .(٘ٔ)، والربٌع(ٗٔ)، وأبو العالٌة(ٖٔ)، و لتادة(ٕٔ)والثانً: مسلمة من العٌوب. لاله ابن عباس

والمول الثانً هو الصحٌح، "ألن سبلمتها لو كانت من سابر أنواع األلوان سوى لون جلدها، لكان فً  
ال شٌة فٌها{، ما ٌوضح عن أن معنى لوله : لوله : }مسلمة{ ُمْكتَفًى عن لوله : }ال شٌة فٌها{، وفً لوله :}

 .(ٙٔ)}ُمَسلَّمة{، ؼٌر معنى لوله : }ال شٌة فٌها{"
 .(2ٔ)[، أي:" ال لون فٌها ٌخالؾ لون جلدها"2ٔلوله تعالى: }ال ِشٌَةَ فٌَِها{]البمرة: 
 .(1ٔ)لال ابن كثٌر: "أي : لٌس فٌها لون ؼٌر لونها" 
 .(5ٔ)ٌخالؾ لوَن جلِدها حتى لَْرنُها وِظْلفُها"لال أبو السعود:" أي ال لوَن فٌها  

                                                             

، ونبات الهواجر: ٌعنً رجل ٕٗ/ٕ، وجمهرة اللؽة:12: ص 51ٙٔ( دٌوان امرىء المٌس، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ٔ)
اشتد علٌه حر الهاجرة، فجعل ٌنبت التراب، أي: ٌثٌره وٌستخرجه لٌصل إلى برد الثرى، فٌباشره، ٌدفع بذلن شدة الحر 

 الذي ترد إبله الخمس، فشبه الثور بهذا الرجل المخمس فً فعله هكذا.والعطش، والمخمس: 
(لوله )نبات الهواجر( ٌعنً الرجل الذي إذا اشتد علٌه الحر هال التراب لٌصل إلى ثراه. والعسر: صاحب االبل التً ترد ٕ)

 .خمسا
 .ٕٖٗ/ٔالدر المصون فً علم الكتاب المكنون:  . وانظر: ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٕ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٖٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبو السعود: 5)
 .ٖٓٓ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ(، و)ٕٙ٘ٔو)(، ٕ٘٘ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ(:صٕٕٙٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ(:صٕٓٙٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ(:صٕٔٙٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ( انظ: تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:2ٔ)
 .ٖٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 5ٔ)
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 .(ٔ)لال الزجاج:" أي لٌس فٌها لون ٌفارق لونها، والَوشى فً اللؽة خلطُ لون بلون" 
وأصله من: وشً الثوب، وهو تحسٌن عٌوبه التً تكون فٌه، بضروب مختلفة من ألوان سداه ولحمته،  

: )واش(، لكذبه علٌه عنده، وتحسٌنه كذبه باألباطٌل،  ٌمال ومنه لٌل للساعً بالرجل إلى السلطان أو ؼٌره 
 :(ٕ)منه : وشٌت به إلى السلطان وشاٌة،  ومنه لول كعب بن زهٌر

ٌْها ولولُهُم           إنن ٌا ابن أبً سُلمى لممتول   تسعى الوشاة َجَنابَ
 ك بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص لتله.و)الوشاة( جمع )واش(، ٌعنً أنهم ٌتمولون باألباطٌل، وٌخبرونه أنه إن لح 
ولد زعم بعض أهل العربٌة أن )الوشً(، العبلمة، وذلن ال معنى له، إال أن ٌكون أراد بذلن تحسٌن  

الثوب باألعبلم، ألنه معلوم أن المابل : وشٌت بفبلن إلى فبلن ؼٌر جابز أن ٌتوهم علٌه أنه أراد : جعلت له 
ة فٌها( وهً من " وشٌت "، ألن )الواو( لما أسمطت من أولها أبدلت مكانها عنده عبلمة، وإنما لٌل : )ال شٌ

 .(ٖ))الهاء( فً آخرها، كما لٌل : وزنته زنة  و  وسن ِسنة  و وعدته ِعدة وودٌته ِدٌة
{]البمرة:  [، "أى بحمٌمة وصؾ البمرة، وما بمً إشكال فً 2ٔلوله تعالى: }لَالُوا اآلَن ِجبَْت ِباْلَحّكِ

 .(ٗ)أمرها"
ٌَّْزتها عن جمٌع ما عداها ولم ٌبَك لنا فً شؤنها   لال أبو السعود: " أي بحمٌمة وصِؾ البمرةِ بحٌث م

 .(٘)اشتباهٌ"
{]البمرة:   :(ٙ)[، على ثبلثة أوجه2ٔواختلؾ فً لوله تعالى: }لَالُوا اآلَن ِجبَْت بِاْلَحّكِ

 .(2)نٌت. لاله لتادةأحدهما: اآلن بٌنت لنا الحك، فتبٌناه، وعرفنا أٌّة بمرة ع
 .(1)والثانً: ٌعنً :"اآلن عرفنا أنن لست تستهزئ؛ وإنما أنت صادق". لاله الشٌخ ابن عثٌمٌن

واستدل بؤن ")الحك( هنا ضد الهزء، والباطل؛ ٌدل على ذلن أنهم صدروا هذه المصة بمولهم: }أتتخذنا  
عّز وجّل لالوا: اآلن جبت بالحك، وعرفنا  هزواً{ ؛ فبعد هذه المنالشات مع موسى، والسإاالت، وطلب هللا

 .(5)أنن لست مستهزباً بنا؛ بل إنن جاّد فٌما تمول"
 .(ٓٔ)الثالث: معناه :أنه حٌن بٌّنها لهم، لالوا هذه بمرة فبلن، اآلن جبت بالحك فٌها. لاله ابن زٌد

هللا علٌه، إلى أنه لم ٌكن  أي:"أنه ذلن خبر من هللا جل ثناإه عن الموم أنهم نسبوا نبً هللا موسى صلوات 
 .(ٔٔ)ٌؤتٌهم بالحك فً أمر البمرة لبل ذلن"

والمولٌن األول والثانً، تحتملهما اآلٌة، والمول األول هو األلرب، أي: اآلن بٌنت لنا الحك فً أمر  
حوها، بعد البمرة، فعرفنا أٌها الواجب علٌنا ذبحها منها، ألن هللا جل ثناإه لد أخبر عنهم أنهم لد أطاعوه فذب

 لٌلهم هذا. مع ؼلظ مإونة ذبحها علٌهم، وثمل أمرها، فمال : }فذبحوها وما كادوا ٌفعلون{.
لال اإلمام الطبري: " ولد كان بعض من سلؾ ٌزعم أن الموم ارتدوا عن دٌنهم وكفروا بمولهم لموسى :  

مرة لبل ذلن، وأن ذلن من فعلهم }اآلن جبت بالحك{، وٌزعم أنهم نفوا أن ٌكون موسى أتاهم بالحك فً أمر الب

                                                             

 .ٕ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن:ٔ)
، والفابك )لحل( ورواٌة الدٌوان " بجنبٌها "  ٖٗٔ:  ٕ، والروض األنؾ  ٖ٘ٔ:  ٗ، وسٌرة ابن هشام  5ٔ(دٌوانه : ٕ)

الجنب . ٌمال : " جنبٌه ، وجانبٌه ورواٌة ابن هشام : " تسعى الؽواة " . ولوله : " جنابٌها " . والجناب : الناحٌة ، وٌرٌد ناحٌة 
، وجنابٌه ، . والضمٌر فً لوله : " جنابٌها " لنالته التً ذكرها لبل . ولوله : " ولولهم : إنن . . " ، حال ، أي : وهم ٌمولون 

 . ، والمعنى ٌكثرون المول علٌه : إنن ٌا ابن أبً سلمى لممتول ، كؤنهم ال ٌمولون ؼٌر ذلن ، ترهٌبا له وتخوٌفا
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 .1ٕٔ-2ٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٕٔ/ٕ(:ص2ٕٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٖٕ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .1ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .2ٕٔ/ٕ(:ص2ٖٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
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ولٌلهم كفر، ولٌس الذي لال من ذلن عندنا كما لال، ألنهم أذعنوا بالطاعة بذبحها، وإن كان لٌلهم الذي لالوه 
 .(ٔ)لموسى جهلة منهم وهفوة من هفواتهم"

 .(ٕ)[، أي: "فذبح لوم موسى البمرة "2ٔلوله تعالى}فَذَبَُحوَها{]البمرة: 
 .(ٖ)أى: فحصلوا البمرة الجامعة لهذه األوصاؾ كلها، فذبحوها"لال الزمخشري:"  

 .(ٗ)لال أٌو السعود: "أي فحّصلوا البمرةَ فذبحوها" 
ٌَْفعَلُوَن{]البمرة:   .(٘)[، أي: " ولد لاربوا أن ٌََدعوا ذبحها"2ٔلوله تعالى:}َوَما َكاُدوا 
ٌضٌعوا فرض هللا علٌهم، فً ذبح ما أمرهم ولد اختلؾ أهل التؤوٌل فً السبب الذي من أجله كادوا أن  

 :(ٙ)بذبحه من ذلن، وذكرا فٌه ثبلثة ألوال
 أحدها: أنهم كادوا أالّ ٌفعلوا لؽبلء ثمنها. 

، ورواٌة (ٓٔ)، ووهب بن منبه(5)، وروي نحوه عن مجاهد(1)، ودمحم بن لٌس(2)لاله دمحم بن كعب المرظً 
 .(ٗٔ)وابن زٌد (ٖٔ)، وعبٌدة،(ٕٔ)، وأبً العالٌة(ٔٔ)أبً عن أبٌه عن ابن عباس

 .(٘ٔ)وروي عن السدي: لال "اشتروها بوزنها عشر مرات ذهبا، فباعهم صاحبها إٌاها وأخذ ثمنها" 
 .(ٙٔ)وعن دمحم بن سٌرٌن، عن عبٌدة لال : اشتروها بملء جلدها دنانٌر" 
اختبلؾ،، ثم لد لٌل فً وهذا الوجه فٌه نظر، "ألن كثرة ثمنها لم ٌثبت إال من نمل بنً إسرابٌل.وفٌه  

ثمنها ؼٌر ذلن. عن عكرمة، لال : ما كان ثمنها إال ثبلثة دنانٌر  وهذا إسناد جٌد عن عكرمة، والظاهر أنه 
 .(2ٔ)نمله عن أهل الكتاب أًٌضا"

 .(1ٔ)والثانً : ولٌل:لخوؾ الفضٌحة فً ظهور الماتل. وهذا لول وهب
 .(5ٔ) وي ذلن عن عكرمةوالثالث: ولٌل: لصؽر خطرها وللة لٌمتها، كما ر

 .(ٕٓ)وروي عن الحسن لال:" كانت وحشٌة" 
والرابع: أنهم لتطوٌلهم المفرط وكثرة استكشافهم، ما كادوا ٌذبحونها، وما كادت تنتهً سإاالتهم، وما كاد 

 .(ٕٔ)ٌنمطع خٌط إسهابهم فٌها وتعممهم. لاله الزمخشري
 اآلٌة. وهللا أعلم. للت: هذا الذي ذهب إلٌه الزمخشري وجه حسن، ٌحتمله  

                                                             

 .1ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗ)
 .1ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٕٕٓ-5ٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .5ٕٔ/ٕ(:ص2ٕٗٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٕٔ/ٕ(:ص2ٕٙٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٕٓ/ٕ(:ص1ٕٔٔ(، و)1ٕٓٔأنظر: تفسٌر الطبري)( 5)
 .ٕٕٓ/ٕ(:ص1ٕٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٕ(:ص1ٖٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ(:ص1ٕٗٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ(:ص21ٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ(:ص21ٕٔ( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ(:ص25ٕٔ( أخرجه الطبري)ٙٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ(:ص 15ٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ(:ص 11ٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٗ٘ٔ(أخرجه الطبري)ٕٓ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)



٘5 

 

٘5 

 

وعند اإلمام الطبري: العلتان األولى والثانٌة صحٌحتان، إحداهما ؼبلء ثمنها، واألخرى خوؾ عظٌم  
 .(ٔ)على لاتله -الفضٌحة على أنفسهم، بإظهار هللا نبٌه موسى صلوات هللا علٌه وأتباعه 

رواٌة  -وهللا أعلم  -بل الصواب واعترض ابن كثٌر على ترجٌح اإلمام الطبري، لاببل: "وفً هذا نظر،  
الضحان، عن ابن عباس : كادوا أال ٌفعلوا، ولم ٌكن ذلن الذي أرادوا، ألنهم أرادوا أال ٌذبحوها، ٌعنً أنَّهم 
مع هذا البٌان،  وهذه األسبلة، واألجوبة، واإلٌضاح ما ذبحوها إال بعد الجهد، وفً هذا ذم لهم، وذلن أنه لم 

 .(ٕ)، فلهذا ما كادوا ٌذبحونهاٌكن ؼرضهم إال التعنت
وكان ابن عباس ٌمول : "إن الموم، بعد أن أحٌا هللا المٌت فؤخبرهم بماتله، أنكرت لتلته لتله، فمالوا : وهللا  

 .(ٖ)ما لتلناه ؛ بعد أن رأوا اآلٌة والحك"
فاسٌرهم من ٌمول العبلمة السعدي:" واعلم أن كثٌرا من المفسرٌن رحمهم هللا، لد أكثروا فً حشو ت 

لصص بنً إسرابٌل، ونزلوا علٌها اآلٌات المرآنٌة، وجعلوها تفسٌرا لكتاب هللا، محتجٌن بموله ملسو هيلع هللا ىلص: "حدثوا 
، والذي أرى أنه وإن جاز نمل أحادٌثهم على وجه تكون مفردة ؼٌر ممرونة، (ٗ)عن بنً إسرابٌل وال حرج "

ز جعلها تفسٌرا لكتاب هللا لطعا إذا لم تصح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وذلن أن وال منزلة على كتاب هللا، فإنه ال ٌجو
بُوهُْم" لُوا أَْهَل اْلِكتَاِب َواَل تَُكّذِ ، فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فٌها، (٘)مرتبتها كما لال ملسو هيلع هللا ىلص: " اَل تَُصّدِ

بلم أن المرآن ٌجب اإلٌمان به والمطع بؤلفاظه ومعانٌه، فبل ٌجوز وكان من المعلوم بالضرورة من دٌن اإلس
أن تجعل تلن المصص المنمولة بالرواٌات المجهولة، التً ٌؽلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها، معانً 

 .(ٙ)لكتاب هللا، ممطوعا بها وال ٌسترٌب بهذا أحد، ولكن بسبب الؽفلة عن هذا حصل ما حصل"
 الفوابد:

ابد اآلٌة: أن من شدد على نفسه شدد هللا علٌه . كما حصل لهإالء؛ فإنهم لو امتثلوا أول ما أُِمروا، . من فؤ
فذبحوا أّي بمرة لكفاهم؛ ولكنهم شددوا، وتعنتوا، فشدد هللا علٌهم؛ على أنه ٌمكن أن ٌكون تعنتهم هذا للتباطإ 

 فً تنفٌذ األمر.
 ذلن أنهم طلبوا بٌان هل البمرة عاملة، أو ؼٌر عاملة.. ومنها: بٌان ما ٌدل أٌضاً على تعنتهم؛ وٕ
والسمً كان لدٌماً معروفاً بٌن األمم، وال ٌزال إلى ولتنا هذا لبل أن  ومنها: أن استعمال البمر فً الحرث .ٖ

 تظهر اآلالت الحدٌدٌة.
وجودها فً بمرة واحدة؛ . ومنها: تشدٌد هللا علٌهم، حٌث أمرهم بذبح بمرة موصوفة بهذه الصفات التً ٌعز ٗ

ً لونها تسر الناظرٌن؛ وأال  ً وال بكراً؛ وأن تكون صفراء فالعا وذلن بؤن تكون متوسطة فً السن ال فارضا
 تكون ذلوالً تثٌر األرض وتسمً الحرث؛ وأن تكون مسلَّمة لٌس فٌها شًء من العٌوب.

 .وأال ٌخالط لونها لون آخر؛ لموله: )ال شٌة فٌها(
استهتار بنً إسرابٌل، حٌث لالوا: }اآلن جبت بالحك{؛ فكؤنهم ٌمولون: اآلن رضٌنا بوصؾ هذه . ومنها: ٘

 البمرة، ثم لاموا بذبحها على مضـض؛ وكل هذا ٌدل على استهتارهم بؤوامر هللا عّز وجّل.
كونوا على بصٌرة . ومنها: تذكٌر بنً إسرابٌل بهذه النعمة التً أنعم هللا بها علٌهم ببٌان األمر الوالع حتى ٌٙ

 من أمرهم.
 .. ومنها: تؤخٌر ذكر السبب بعد المصة، والمبادرة بذكر النعمة لبل بٌان سببها2

 المرآن
ُ ُمْخِرٌج َما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن ) اَرأْتُْم فٌَِها َوَّللاَّ  [2ٕ({ ]البمرة : 2ٕ}َوإِْذ لَتَْلتُْم نَْفًسا فَادَّ

 التفسٌر:

                                                             

 .ٕٕٓ/ٕ( انظ: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٕ(:ص 5ٕٓٔالطبري )( أخرجه ٖ)
 .ٖٕٙ/ٙ(:ص1ٕٔ، ومصنؾ ابن أبً شٌبة)ٕٕٖ/ٖ(:صٕٖٙٙ( سنن أبً داود)ٗ)
 .5٘ٗ/ٕ(:ص5ٖٕ٘( صحٌح البخاري)٘)
 .ٙ٘-٘٘( تفسٌر السعدي:ٙ)
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نازعتم بشؤنها، كلٌّ ٌدفع عن نفسه تهمة المتل، وهللا مخرج ما كنتم تخفون ِمن لَتْل واذكروا إذ لتلتم نفًسا فت
 المتٌل.
 .(ٔ)[، أي" واذكروا ٌا بنً إسرابٌل إذ لتلتم نفسا"2ٕلوله تعالى: }َوإِذ لَتَْلتُْم َنْفساً{]البمرة 
 .(ٕ)لال الماوردي:" ٌعنً من لتل اإلسرابٌلً ؟ الذي لتله ابن أخٌه" 
الكبلم ممدم على أول المصة، التمدٌر : وإذ لتلتم نفسا فادارأتم فٌها، فمال موسى : إن هللا ٌؤمركم وهذا  

ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوَجا لِ  ٌَماً{ ]الكهؾ : بكذا. وهذا األسلوب كموله تعالى: }اْلَحْمُد ِّلَّ
 .(ٖ)ده لٌما ولم ٌجعل له عوجا، ومثله كثٌر فً المرآن الكرٌم[ أي أنزل على عبٕ - ٔ

اَرأْتُْم فٌَِها{]البمرة   .(ٗ)[، أي: فاختلفتم فٌِها 2ٕلوله تعالى:}فَادَّ
 . (٘)لال الطبري:" ٌعنً فاختلفتم وتنازعتم" 
 .(ٙ)لال الزجاج: " أي تدافعتم، أي ألمى بعضكم على بَْعض" 
 .(2)لال مجاهد:" اختلفتم فٌها" 

 .(5).وروي عن الضحان مثل ذلن(1)ولال عطاء الخراسانً:" اختصمتم فٌها" 
 .(ٓٔ)وروي عن ابن جرٌج:" لال بعضهم : أنتم لتلتموه. ولال اآلخرون : أنتم لتلتموه" 
اَرأْتُم{]البمرة:   :(ٔٔ)[، على ثبلثة أوجه2ٕواختلؾ فً األصل اللؽوي لموله }فَادَّ

 :  (ٖٔ)، ومنه لول أبً النجم العجلً(ٕٔ)األول:أن )الَّْدرَء(: العوج
 خشٌة َضؽّام إذا هم َجَسر         ٌؤكل ذا الدرء وٌمصً من حمر 

 ٌعنً : ذا العوج والعسر. 
 : (ٗٔ)لال رإبة بن العجاج

 أدركتها لدام كل ِمْدَرِه           بالدفع عنً درء كل عُْنُجِه 
،لال أبو عبٌد: "وهً المشاؼبة والمخالفة على (ٙٔ)بعض؛ والمعنى: دفع ذلن بعضهم عن (٘ٔ)والثانً: الدفع

 .(ٔ)صاحبن"

                                                             

 .ٕٕٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٕ)
 .٘٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
، وجامع 1ٕٕ/ٔ. وهذا المول لول ابن عباس ومجاهد والسدي، انظر تفسٌر ابن أبً حاتم: 2٘ٓ/ٙ: -فتح-( انظر: البخاريٗ)

. كما لال به أبو عبٌدة فً ٕٗٔ/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: ٔٓٔ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٕٕٕ/ٕالبٌان للطبري: 
 . ٕٕٕ/ٕر فً جامع البٌان: ، وابن جرٌٗ٘/ٔ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: ٘ٗ/ٔمجاز المرآن: 

 .ٕٕٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .ٕٕ٘/ٕ(:ص5ٕٕٔ( أخرجه الطبري)2)
 .ٗٗٔ/ٔ(:ص2ٗ2( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٗٗ/!ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 .ٕٕ٘/ٕ(:ص5ٕٗٔ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٕٕٕ/ٕفسٌر الطبري: ( أنظر: تٕٔ)
 .ٕٕٕ/ٕ( لم أجد البٌت فً مكان إال تفسٌر الطبري:ٖٔ)
من لصٌدة ٌصؾ بها نفسه . والضمٌر فً لوله : " أدركتها " إلى ما سبك فً رجزه . َوحمٍّة لٌست بمول  ٙٙٔ(دٌوانه : ٗٔ)

 التره
والمدره : هو المدافع الذي ٌمدم عند الخصومة ، ولوله : " حمة " ، ٌعنً خصومة أو منافرة أو مفاخرة ، أو ما أشبه ذلن . 

 بلسان أو ٌد . والعنجه والعنجهً : ذو الكبر والعظمة حتى كاد ٌبلػ الجهل والحمك ومنه العنجهٌة .
 .2ٔ/ٔ( أنظر: لسان العرب:)درأ(: ص٘ٔ)
، والدر ٕٗٔ/ٔوردي: ، والنكت والعٌون للماٖ٘ٔ/ٔ( ولال بعضهم معناه: تدافعتم، انظر: معانً المرآن للزجاج: ٙٔ)

اَرأتُم  5ٖٕ/ٔوؼٌرها، ولال األلوسً فً روح المعانً:  ٗٗٔ/ٔ، ووضح البرهان للنٌسابوري: ٕٕٙ/ٔللسمٌن الحلبً:  )فَادَّ
فٌَها( أصله: تدارأتم من الدرء، وهو الدفع... والتدارإ هنا إما مجازاً عن االختبلؾ واالختصام أو كناٌة عنه؛ إذ المتخاصمان 



ٙٔ 

 

ٙٔ 

 

. (ٕ)ومنه حدٌث لٌس بن السابب: "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شرٌكً، فكان خٌر شرٌن ال ٌدارئ وال ٌماري" 
 :(ٖ)لال الواحدي: وكل من دفعته عنن فمد دارأته،لال أبو زبٌد  

ٌدِ كاَن َعنًِّ ٌردُّ َدْرُإَن   بَْعَد       هللاِ َشْؽَب الُمستَْصَعِب الِمّرِ
 .(ٗ)ٌعنً كان دفعن 
، ومنه لول (٘)وأصله: )تدارأتم(، ثم أُدؼمت التاُء فً الدال وأُدخلت األلُؾ ِلٌسلََم سكوُن الحرؾ األول" 
 : (ٙ)الشاعر

ِجٌَع إذا َما اْستَافََها َخِصراً       َعْذَب الَمذَاِق إِذَ   ا َما اتَّابََع المُبَلُ تُوِلً الضَّ
[، إنما هو :تداركوا، ولكن التاء 1ٖومنه لول هللا جل ثناإه : }َحتَّى إِذَا ادَّاَركُوا فٌَِها َجِمٌعًا{] األعراؾ :  

إذ وصلت بكبلم لبلها لٌسلم اإلدؼام. وإذا لم  -منها أدؼمت فً الدال، فصارت داال مشددة، وجعلت فٌها ألؾ 
صله، وابتدئ به، لٌل : تداركوا وتثاللوا، فؤظهروا اإلدؼام. ولد لٌل ٌمال : اداركوا، ٌكن لبل ذلن ما ٌوا

 وادارءوا.
والثالث: التدافع، أي: فتدافعتم  فً المتل. من لول المابل : درأت هذا األمر عنً، ومن لول هللا : }وٌدرأ عنها 

 [، بمعنى ٌدفع عنها العذاب. 1العذاب{ ] النور : 
ب المعنى من المول السابك، ألن الموم إنما تدافعوا لتل لتٌل، فانتفى كل فرٌك منهم أن وهذا لول لرٌ 

 .(2)ٌكون لاتله
 :(1)وفً سبب لتله لوالن 

                                                                                                                                                                                                       

دفع كل منهما اآلخر، أو مستعمل فً حمٌمته، أعنً التدافع بؤن طرح لتلَها كٌل عن نفسه إلى صاحبه، فكل منهما من حٌث إنه ٌ
مطروح علٌه ٌدفع اآلخر من حٌث إنه طارح، ولٌل: إن طرح المتل فً نفسه نفس طرح الصاحب، وكل من الطارحٌن دافع 

ع اآلخر عن البراءة إلى التهمة، فإذا لال أحدهما: أنا بريء وأنت متهم، واآلخر: بل فتطارحهما تدافع، ولٌل: إن كبلً منهما ٌدف
 بالمجاز ألٌك(. -على ما فٌه-أنت المتهم وأنا البريء، وال ٌخفى أن ما ذكر

 .5٘/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٔٔٔ/ ٕ، وانظر: تهذٌب اللؽة" )درى( 2ٖٖ/ ٔ(ؼرٌب الحدٌث:ٔ)
. وأبو ٕ٘ٗ/ ٖنده" عن لابد السابب عن السابب، وعن مجاهد عن السابب بن أبً السابب (لحدٌث أخرجه أحمد فً "مسٕ)

داود عن لابد السابب عن السابب. "سنن أبً داود" كتاب األدب، باب: كراهٌة المراء. وابن ماجه عن لابد السابب عن السابب 
 ( كتاب: التجارة، باب: الشركة والمضاربة.12ٕٕ)

ابب، ولد تكلم شاكر فً حاشٌة الطبري عن الحدٌث وبٌن ما فً سنده من ضعؾ، وما فً الحدٌث من وأخرجه الطبري عن الس
 .ٖٕٕ/ ٕاضطراب. "تفسٌر الطبري" مع "حاشٌة شاكر" 

. وذكر الحدٌث ابن 1ٔٔٔ/ ٕ. واألزهري فً "تهذٌب اللؽة" )درى( 2ٖٖ، ٖٖٙ/ ٔوالحدٌث أورده أبو عبٌد فً "الؽرٌب" 
لال: )أخرجه البؽوي والحسن بن سفٌان وؼٌرهما من طرٌك دمحم بن مسلم الطابفً عن إبراهٌم بن مٌسرة حجر فً "اإلصابة" و

عن مجاهد، وأخرجه أبو بشر الدوالبً فً "الكنى" من هذا الوجه، لكنه لال: أبو لٌس بن السابب كذا عنده، ولٌس بن السابب 
 أصح ...(.

 [.ٓٙ/ٖ. ]حاشٌة التفسٌر البسٌط: 1ٖٕ/ ٖ"اإلصابة" 
(البٌت من لصٌدة ألبً زبٌد رثى بها ابن أخته، )الشؽب(: تهٌٌج الشر، و )المّرٌد(: مبالؽة فً المارد، ٌمول: كان دفعن عنً ٖ)

/ ٗ، و )شؽب( 2ٖٗٔ/ ٖ، "اللسان" )درأ( ٕٕٓ/ ٔبعد هللا ٌرد عنً شر كل مرٌد. ورد البٌت فً "ؼرٌب الحدٌث" ألبً عبٌد 
 .2ٙ/ 5، "الخزانة" 1ٖٕٕ

وأبو زبٌد: هو حرملة بن المنذر الطابً، شاعر مشهور، أدرن اإلسبلم واختلؾ فً إسبلمه. انظر: "الشعر والشعراء" ص 
 .5ٕٔ/ ٗ، "الخزانة" 1ٓ/ ٗ، و"اإلصابة" 1٘ٔ

 .2ٔ/ٔ( أنظر: اللسان)درأ(:صٗ)
 .ٔٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
، "تفسٌر ٖٖٔ/ ٓٔ.، وٕٕ٘-ٕٕٗ/ٕ، وتفسٌر الطبري" 1ٖٗ/ ٔ (لم أعرؾ لابله. والبٌت ورد  فً :معانً المرآن للفراء:ٙ)

 .ٓٗٔ/ 1المرطبً: 
وساؾ الشًء ٌسوفه سوفا واستافه : دنا منه وشمه . واستعاره للمبلة ، كما استعاروا الشم للمبلة ، ألن دنو األنؾ ٌسبك ما أراد  

 المرٌد، و )الخصر(: البارد من كل شًء، وٌرٌد الرٌك.
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٕالطبري: ( انظر: تفسٌر 2)
 .٘٘ٗ/ٔ(انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 



ٕٙ 
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أحدهما : البنة له حسناء احب أن ٌتزوجها ابن عمها فمنعه عمه، فمتله وحمله من لرٌته إلى لرٌة أخرى 
 . (ٔ)فؤلماه هنان، ولٌل : ألماه بٌن لرٌتٌن

، (ٖ)، وابن عباس(ٕ)الثانً : لتله طلبا لمٌراثه، فإنه كان فمٌرا وادعى لتله على بعض األسباط. لاله لتادة
 .(2)، وعبٌدة(ٙ)، ودمحم بن لٌس(٘)، دمحم بن كعب المرظً(ٗ)ومجاهد

ُ ُمْخِرٌج َما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن{]البمرة:   .(1)[، " أي مظهر ما تخفونه"2ٕلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(5)لال الواحدي: أي: " من أمر المتٌل" 
 .(ٓٔ)لال الطبري:"، وهللا معلن ما كنتم تسرونه من لتل المتٌل الذي لتلتم" 
 .(ٔٔ)لال الزمخشري:أي:" مظهر ال محالة ما كتمتم من أمر المتل، ال ٌتركه مكتوماً" 

 .(ٕٔ)تؽٌبون" وأخرج ابن أبً حاتم "عن مجاهد:}وهللا مخرج ما كنتم تكتمون{، لال: ما 
:"اإلظهار واإلعبلن لمن خفً ذلن عنه، وإطبلعهم علٌه، كما لال هللا تعالى -هنا-ومعنى )اإلخراج(،  

ِ الَِّذي ٌُْخِرُج اْلَخْبَء فًِ السََّمَواِت َواألَْرِض{] النمل :  [ ٌعنً بذلن : ٌظهره وٌطلعه ٕ٘ذكره : }أاَل ٌَْسُجُدوا ِّلَّ
والذي كانوا ٌكتمونه فؤخرجه، هو لتل الماتل المتٌل.. حتى أظهره هللا وأخرجه، فؤعلن من مخببه بعد خفابه.. 
 .(ٖٔ)أمره لمن ال ٌعلم أمره"

 الفوابد:
.من فوباد اآلٌة: أن بٌان األمور الخفٌة التً ٌحصل فٌها االختبلؾ، والنِّزاع، من نعمة هللا عّز وجّل؛ ٌعنً ٔ

ر ٌتفالم، وٌصل إلى الفتنة، ثم أظهر هللا ما ٌبٌنه فإن هذا من نعمة هللا مثبلً إذا اختلفنا فً أمور، وكاد األم
 سبحانه وتعالى علٌنا؛ ألنه ٌزٌل بذلن هذا الخبلؾ، وهذا النِّزاع.

. ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ٌخرج ما كان ٌكتمه أهل الباطل، وٌبٌنه للناس؛ لموله تعالى: }وهللا مخرج ما ٕ
واذكروا لول هللا تعالى: }ٌستخفون من الناس وال ٌستخفون من هللا وهو معهم إذ ٌبٌِّتون ما ال كنتم تكتمون{؛ 

 [.1ٌٓٔرضى من المول وكان هللا بما ٌعملون محٌطاً{ ]النساء: 
. ومنها: التحذٌر من أن ٌكتم اإلنسان شٌباً ال ٌرضاه هللا عّز وجّل؛ فإنه مهما ٌكتم اإلنسان شٌباً مما ال ٖ

 هللا عّز وجّل فإن هللا سوؾ ٌطلع خلمه علٌه . إال أن ٌعفو هللا عنه .ٌُرضً 
ٌَْس ِلَماتٍِل  . ومنها: الماتل بؽٌر حك ال ٌرث من الممتول شٌبًا لحدٌث عمر سمعت رسول هللا ٗ ٌمول "لَ

ٌء" ًْ ، والحكمة فً ذلن تهمة استعجال (٘ٔ)وفً السنن الكبرى للبٌهمً "لٌس للماتل من المٌراث شًء" (ٗٔ)َش
   ٓموته والماعدة : أن من تعجل شًء لبل أوانه عولب بحرمانه

 واختلؾ العلماء فً المتل المانع من المٌراث على ألوال:

                                                             

 .٘٘ٗ/ٔ(انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 
 .ٕٕٙ/ٕ(:ص51ٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٕٙ/ٕ(:ص55ٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٕٕ/ٕ(:صٖٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٕٕ/ٕ(:صٖٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٕٙ/ٕ(:ص55ٕٔالطبري)( أنظر: تفسٌر ٙ)
 .1ٕٕ-2ٕٕ/ٕ(:صٖٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٖٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .1ٕٕ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .5ٕٕ/ٕ(:صٖٗٓٔ(، و)ٖٖٓٔ، وتفسٌر الطبري)ٗٗٔ/ٔ(:ص2ٗ1( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .1ٕٕ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 رواه مالن فً الموطؤ وأحمد(ٗٔ)
 5ٗ(تٌسٌر فمه الموارٌث ٘ٔ)



ٖٙ 
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المول األول: الٌرث الماتل مطلماً ولو كان بحك كماٍض ومنفذ لصاص وشاهٍد علٌه ونحو ذلن وكذا لو لتله 
طفٍل أو ضربه لتؤدٌب أو بط جرحه لمعالجة فمات فبل ٌرث، ومن باب أولى لاتل العمد، خطؤً كنابٍم ومجنون و

 .(ٔ)وهذا هو الصحٌح من مذهب الشافعً
المول الثانً: المانع من اإلرث هو المتل بؽٌر حك وهو المضمون بموٍد أو دٌٍة أو كفارة كالعمد وشبه العمد 

ون والنابم فبل ٌرثون، وسواء كان المتل بمباشرة  أو والخطؤ وما جرى مجرى الخطؤ كمتل الصبً والمجن
سبب مثل أن ٌلمً لشر موز أو بطٌخ بطرٌك فٌهلن به مورثه فبل ٌرثه ألنه لاتل كالمباشر أو ٌكون المتل 

بسبب جناٌة مضمونة من بهٌمة لكونها ضارٌة أو لكون ٌده علٌها، وسواء انفرد بالمتل أو شارن فٌه ؼٌره 
لاتل وكذا لو لتله بسحر فبل ٌرثه  ولو شربت الحامل دواء فؤسمطت جنٌنها لم ترث من ألن شرٌن الماتل 

الؽرة شٌبًا بجناٌتها المضمونة، وأما المتل بحك كالمتل لصاصاً وحداً ودفعاً عن نفسه ولتل الباؼً أو لصد 
له بحك ونحو ذلن مصلحته بسمٌه دواًء أو لتل بشهادة حك من وارثه أو زكً الشاهد علٌه بحك أو حكم بمت

 .(ٕ)فهذا ٌرث وهذا مذهب الحنابلة
المول الثالث: ال ٌرث الماتل عمداً وأما من لتل خطؤً فٌرث المال ألنه لم ٌتعجل لتله وال ٌرث من الدٌة ألنها 

 .(ٖ)واجبةٌ علٌه فكٌؾ ٌرث شٌباً وجب علٌه وهو مذهب المالكٌة
 ً أو كفارة كالعمد وشبهه والخطؤ الموجب للكفارة وهو  المول الرابع: المانع من اإلرث هو ما أوجب لصاصا

ما باشره بنفسه كانمبلب نابم على شخٍص فمتله أو سمط علٌه من أعلى كسطح بٌت فمتله فهنا ال ٌرث، وأما 
الخطؤ الذي ال ٌوجب كفارة فبل ٌمنع من المٌراث كمتل الصبً والمجنون أوكان المتل فٌه بسببه دون مباشرته 

ببراً فسمط فٌه مورثه فمات أو وضع حجراً فً الطرٌك فعثرت فٌه دابة مورثه فسمط فمات أو كما لو حفر 
 .(ٗ)نحو ذلن فهذا ال ٌمنع من المٌراث وهو مذهب األحناؾ

مذهب الحنابلة ألن الحكم بمنع من تسبب فً المتل الخطؤ من المٌراث فٌه سٌد  -وهللا أعلم -والراجح  
عنه، وأما منع الشافعٌة للماتل بحك من المٌراث ففٌه تعطٌٌل للحدود ومنعاً إلستٌفاء  لذرٌعة المتل وطلًبا للتحرز

 .(٘)الحموق المشروعة كمتال الباؼً ونحو ذلن
 المرآن

ُ اْلَمْوتَى َوٌُِرٌكُْم آٌَاتِِه لَعَلَّكُْم تَْعِملُوَن )  [2ٖرة : ({ ]البم2ٖ}فَمُْلنَا اْضِربُوهُ بِبَْعِضَها َكذَِلَن ٌُْحًٌِ َّللاَّ
 التفسٌر:

ًٌا، وٌخبركم عن لاتله. فضربوه  فملنا: اضربوا المتٌل بجزء من هذه البمرة المذبوحة، فإن هللا سٌبعثه ح
معجزاته الدالة  -ٌا بنً إسرابٌل -ببعضها فؤحٌاه هللا وأخبر بماتله. كذلن ٌُحًٌ هللا الموتى ٌوم المٌامة، وٌرٌكم

 بعمولكم، فتمتنعوا عن معاصٌه. على كمال لدرته تعالى؛ لكً تتفكروا
 .(ٙ)[، "أي اضربوا هذا المتٌل ببعض هذه البمرة"2ٖلوله تعالى: }فَمُْلنَا اْضِربُوهُ بِبَْعِضَها{]البمرة: 
لال المراؼً:" أي اضربوا الممتول ببعض البمرة.. وإنما أمرهم بالضرب ولم ٌضرب بنفسه نفٌا للتهمة،  

 .(2)كٌبل ٌنسب إلى السحر والشعوذة"
 :(1)واختلفوا فً ذلن البعض الذي ضربوا المتٌل على ألوال 

 .(5)أحدها: العضم الذي ٌلً الؽضروؾ. لاله ابن عباس

                                                             

 .1ٕ/ ٙ، ونهاٌة المحتاج 2ٔٗ/ ٙ( انظر: حفة المحتاج ٔ)
 .2ٔ٘/ ٓٔ، وكشاؾ المناع ٖٙٙ/ ٗ( انظر: شرح منتهى اإلرادات ٕ)
 .1ٙٗ/ ٗ، وحاشٌة الدسولً ٖٔ٘/ ٕ(الشرح الصؽٌر ٖ)
 ٗ٘وانظر: التحمٌمات المرضٌة فً المباحث الفرضٌة، الشٌخ صالح الفوزان: .1ٕٔ – 1ٕٓ/ ٙ( انظر: حاشٌة ابن عابدٌن ٗ)

 .1ٗو الوجٌز للهاشم، الشٌخ صالح الفوزان: ص
 .ٙ٘(التحمٌمات المرضٌة : ٘)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .٘ٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕ. وتفسٌر الطبري: ٙٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: 1)
 .٘ٗٔ/ٔ(:ص2٘ٔر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( أنظ5)



ٙٗ 

 

ٙٗ 

 

 .(ٖ)، ولتادة(ٕ)، وعكرمة(ٔ)والثانً: فخذها. لاله مجاهد
 .(ٗ)والثالث: ولٌل: البضعة بٌن الكتفٌن. لاله السدي

 .(٘)والرابع: عضم من عضامها. لاله أبو العالٌة
 .(2). لاله ابن زٌد(ٙ)والخامس: ولٌل: ببعض آرابها

للت: واأللرب أنهم كانوا مخٌرٌن فً أبعاض البمرة ألنهم أمروا بضرب المتٌل ببعض البمرة وأي بعض  
من أبعاض البمرة ضربوا المتٌل به، فإنهم كانوا ممتثلٌن لممتضى لوله: }اضربوه ببعضها{ واإلتٌان بالمؤمور 

 وج عن العهدة على ما ثبت فً أصول الفمه، وذلن ٌمتضً التخٌٌر.به ٌدل على الخر
لال ابن عثٌمٌن:" ولم ٌعٌن هللا تعالى البعض: أهو الساق؛ أو الفخذ؛ أو الرلبة؛ أو الرأس، أو أّي جزء  

 .(1)من أجزابها، فلٌس لنا أن نعٌنه بجزء منها"
جة، على أي أبعاضها التً أمر الموم أن ولال الطبري: "ال داللة فً اآلٌة، وال فً خبر تموم به ح 

ٌضربوا المتٌل به. وجابز أن ٌكون الذي أمروا أن ٌضربوه به هو الفخذ، وجابز أن ٌكون ذلن الذنب 
وؼضروؾ الكتؾ، وؼٌر ذلن من أبعاضها. وال ٌضر الجهل بؤي ذلن ضربوا المتٌل، وال ٌنفع العلم به، مع 

 .(5)عض البمرة بعد ذبحها فؤحٌاه هللا"اإللرار بؤن الموم لد ضربوا المتٌل بب
ُ اْلَمْوتَى{]البمرة:  ًٌِ َّللاَّ [، "أي مثل إحٌاء هذا المتٌل ٌحًٌ هللا عّز وجّل 2ٖلوله تعالى: }َكذَِلَن ٌُْح

 .(ٓٔ)الموتى"
 .(ٔٔ)لال المراؼً:" أي مثل ذلن اإلحٌاء العجٌب ٌحٌى َّللّا الموتى ٌوم المٌامة" 
 .(ٕٔ)ببعضها، فمام حٌا، فمال: لتلنً فبلن، ثم مات، لم ٌزد على ذلن"لال الحسن: "فضربوه  
ُ اْلَمْوتَى{]البمرة:   :(ٖٔ)[، ٌحتمل وجهٌن2ٖوالخطاب فً لوله تعالى: : }َكذَِلَن ٌُْحًٌِ َّللاَّ

المٌامة األول: إما أن ٌكون خطابا للذٌن حضروا حٌاة المتٌل بمعنى وللنا لهم : كذلن ٌحٌى َّللاَّ الموتى ٌوم 
 َوٌُِرٌكُْم آٌاتِهِ 

 ودالبله على أنه لادر على كل شًء }لَعَلَّكُْم تَْعِملُوَن{،
تعملون على لضٌة عمولكم. وأن من لدر على إحٌاء نفس واحدة لدر على إحٌاء األنفس كلها لعدم 

 االختصاص حتى ال تنكروا البعث.
  صلى َّللاَّ علٌه وسلم.والثانً: وإما أن ٌكون خطابا للمنكرٌن فً زمن رسول َّللاَّ 

ٌَاتِِه{]البمرة:   .(ٗٔ)[، "أي ٌظهرها لكم حتى تروها"2ٖلوله تعالى: }َوٌُِرٌكُْم آ
من آٌاته وآٌاته :  -لال الطبري:" : وٌرٌكم هللا أٌها الكافرون المكذبون بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وبما جاء به من عند هللا  

 .(٘ٔ)أعبلمه وحججه الدالة على نبوته"

                                                             

 .٘ٗٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٕٕ/ٕ(:صٖ٘ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ(:ص2ٕ٘، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٕٓ/ٕ(:ص2ٖٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘ٗٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٕٕ/ٕ(:صٖٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٕٓ/ٕ(:صٖٔٔٔنظر: تفسٌر الطبري)( أٗ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٖٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 (آراب جمع إرب )بكسر فسكون( : وهو العضو ، ٌمال : لطعه إربا إربا ، أي عضوا عضوا .ٙ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٖٖٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 . ٖٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٕٓٗ/ٔعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٓٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ(:ص2٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الكشاؾ: ٖٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .ٖٖٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)



ٙ٘ 

 

ٙ٘ 

 

لال ابن عثٌمٌن:" والمراد بـ "اآلٌات" هنا اآلٌات الكونٌة؛ ألنها إحٌاء مٌت بضربه بجزء من أجزاء هذه  
أمرهم بذلن؛  -علٌه الصبلة والسبلم -البمرة؛ وٌحتمل أن ٌكون المراد آٌاته الشرعٌة أٌضاً؛ ألن موسى

 .(ٔ)ه الصبلة والسبلم"فضربوا المٌت ببعض هذه البمرة؛ فصار ذلن مصدالاً لمول موسى. علٌ
 .(ٕ)[، أي ألجل أن تعملوا عن هللا تعالى آٌاته، وتفهموها"2ٖلوله تعالى:}لَعَلَّكُْم تَْعِملُوَن{]البمرة: 

لال الماسمً: أي:" على رجاء من أن ٌحصل لكم عمل، فٌرشدكم إلى اعتماد البعث وؼٌره، مما تخبر به 
 .(ٖ)الرسل عن هللا تعالى"

 .(ٗ)تعملوا وتفهموا أنه محك صادق، فتإمنوا به وتتبعوه"لال الطبري:" ل 
 .(٘)لال الصابونً:" لتتفكروا وتتدبروا وتعلموا أن هللا على كل شًء لدٌر" 
لال المراؼً:" أي لعلكم تفمهون أسرار الشرٌعة وفابدة الخضوع لها، وتمنعون أنفسكم من اتباع  

 .(ٙ)أهوابها، وتطٌعون َّللّا فٌما ٌؤمركم به"
 .(2)لال البؽوي: "لٌل: تمنعون أنفسكم من المعاصً" 
 .(1)ولال الواحدي:" أي لعلكم تمتنعون من عصٌانه" 
 :(5)[: ثبلة أوجه2ٖوذكر اآللوسً فً لوله تعالى}لَعَلَّكُْم تَْعِملُوَن{]البمرة: 

لدر على إحٌاء األول: لكً تعملوا الحٌاة بعد الموت والبعث والحشر، فإن من لدر على إحٌاء نفس واحدة 
 [.1ٕاألنفس كلها، لعدم االختصاص، لال تعالى: }ما َخْلمُكُْم َوال بَْعثُكُْم إِالَّ َكنَْفٍس واِحَدٍة{]لممان: 

 والثانً: لكً ٌكمل عملكم.
 والثالث: لعلكم تمتنعون من عصٌانه وتعملون على لضٌة عمولكم.

ما ال ٌنبؽً؛ وهو خبلؾ الذكاء؛ الذكاء هو لال ابن عثٌمٌن:" والعمل هو ما ٌحجز اإلنسان عن فعل  
 .(ٓٔ)سرعة البدٌهة، والفهم؛ ولد ٌكون اإلنسان ذكٌاً، ولكنه لٌس بعالل"

 الفوابد:
 . من فوابد اآلٌة: أن لول الرسول لول لمرسله إذا كان بؤمره؛ لموله تعالى: }فملنا اضربوه ببعضها{.ٔ
البمرة ؼٌر معلوم؛ لموله تعالى: }ببعضها{؛ فمد أبهمه هللا؛ . منها: أن البعض الذي ضرب به هذا المتٌل من ٕ

 .ومحاولة بعض المفسرٌن أن ٌعٌنوه محاولة لٌس لها داع؛ ألن الممصود اآلٌة
. ومنها: أنه ٌنبؽً لطالب العلم أن ٌعتنً بمعنى المصة، وؼرضها دون من ولعت علٌه؛ لموله تعالى: ٖ

م؛ لٌحصل الممصود بؤّي جزء منها؛ ولهذا نرى أنه من التكلؾ ما }ببعضها{؛ ولم ٌعٌن لهم ذلن توسعة علٌه
ً أنه جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: "ٌا رسول هللا.." كذا وكذا؛ تجد بعض  ٌفعله بعض الناس إذا سمع حدٌثا

ما أن تعرؾ الناس ٌتعب، وٌتكلؾ فً تعٌٌن هذا الرجل؛ وهذا لٌس ببلزم؛ المهم معنى المصة، وموضوعها؛ أ
من هذا الرجل؟ من هذا األعرابً؟ ما هذه النالة مثبلً؟ ما هذا البعٌر؟ فلٌس ببلزم؛ إذ إن الممصود فً األمور 

 معانٌها، وأؼراضها، وما توصل إلٌه؛ فبل ٌضر اإلبهام . اللهم إال أن ٌتولؾ فهم المعنى على التعٌٌن.
سر على المكلؾ من المعٌن؛ وذلن إذا كانوا لد أمروا أن . ومن فوابد اآلٌة: أن المبهم فً أمور متعددة أٌٗ

ٌضربوه ببعضها فمط؛ فإذا لٌل لن: "افعل بعض هذه األشٌاء" ٌكون أسهل مما إذا لٌل لن: "افعل هذا الشًء 
 بعٌنه"؛ فٌكون فً هذا توسعة على العباد إذا خٌروا فً أمور متعددة . وهللا أعلم.

                                                             

 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .1ٕٖ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .ٖٖٕ/ٕالطبري: ( تفسٌر ٗ)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .٘ٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٕٕٕ/ٔ( البحر المحٌط: 1)
 .5ٕٗ/ٔ( أنظر: روح المعانً: 5)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)



ٙٙ 

 

ٙٙ 

 

هللا عّز وجّل . وهً أن تكون البمرة سبباً لحٌاة هذا المتٌل؛ إذ ال رابطة فً  . ومنها: أن هذه اآلٌة من آٌات٘
 .المعمول بٌن أن تُذبح البمرة، وٌضرب المتٌل ببعضها، فٌحٌى

 المرآن
ًَ َكاْلِحَجاَرةِ أَْو أََشدُّ لَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرةِ لَ  ُر ِمْنهُ اأْلَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها }ثُمَّ لََسْت لُلُوبُكُْم ِمْن بَْعِد ذَِلَن فَِه َما ٌَتَفَجَّ
ُ بِؽَافٍِل َعمَّ  ِ َوَما َّللاَّ  [2ٗ({ ]البمرة : 2ٗا تَْعَملُوَن )لََما ٌَشَّمَُّك فٌََْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَْهبِطُ ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ

 التفسٌر:
ذه المعجزات الخارلة اشتدت للوبكم وؼلظت، فلم ٌَْنفُذ إلٌها خٌر، ولم تَِلْن ولكنكم لم تنتفعوا بذلن؛ إذ بعد كل ه

اء، بل هً أشد منها ؼلظة؛ ألن  أمام اآلٌات الباهرة التً أرٌتكموها، حتى صارت للوبكم مثل الحجارة الصمَّ
جارة ما ٌتصدع من الحجارة ما ٌتسع وٌنفرج حتى تنصبَّ منه المٌاه صبًا، فتصٌر أنهاًرا جارٌةً، ومن الح

فٌنشك، فتخرج منه العٌون والٌنابٌع، ومن الحجارة ما ٌسمط من أعالً الجبال ِمن خشٌة هللا تعالى وتعظٌمه. 
 وما هللا بؽافل عما تعملون.

 .(ٔ)[، " أي: اشتدت وؼلظت، فلم تإثر فٌها الموعظة"2ٗلوله تعالى: }ثُمَّ لََسْت لُلُوبُكُْم{]البمرة: 
 مثل ذلن. (ٖ). وروي عن ابن عباس(ٕ)" ٌعنً به بنً إسرابٌل"لال أبو العالٌة: 

 .(ٗ)لال الصابونً: "أي صلبت للوبهم ٌا معشر الٌهود فبل ٌإثر فٌها وعظٌ وال تذكٌر" 
 .(٘)لال ابن عطٌة:" أي صلبت وجفت، وهً عبارة عن خلوها من اإلنابة واإلذعان آلٌات هللا تعالى" 
عن الؽلظ مع الصبلبة، كما فً الحجر. ولساوة الملب مثل فً نبوه عن  لال البٌضاوي:" المساوة عبارة 

 .(ٙ)االعتبار"
لال الزمخشري:" وصفة الملوب بالمسوة والؽلظ، مثل لنبّوها عن االعتبار وأّن المواعظ ال تإثر  
 .(2)فٌها"
 :(1)[، لوالن2ٗوفً المشار إلٌهم بها فً لوله تعالى:}لُلُوبُكُْم{]البمرة: 

 جمٌع بنً اسرابٌل. وهو الظاهر. احدهما:
 .(5)والثانً: الماتل. لال ابن عباس: " أنكرت لتلته لتله، فمالوا : وهللا ما لتلناه ؛ بعد أن رأوا اآلٌة والحك"

ن بَْعِد ذلن{]البمرة:   .(ٓٔ)[،  "أي من بعد رإٌة المعجزات الباهرة"2ٗلوله تعالى: }ّمِ
 .(ٔٔ)من الموتى، ومن بعد ما أراهم من أمر المتٌل ما أراهم" لال لتادة:" من بعد ما أراهم ما أحٌا 

 .(ٕٔ)لال البٌضاوي:" ٌعنً إحٌاء المتٌل، أو جمٌع ما عدد من اآلٌات فإنها مما توجب لٌن الملب"  
لال السعدي:" أي: من بعد ما أنعم علٌكم بالنعم العظٌمة وأراكم اآلٌات، ولم ٌكن ٌنبؽً أن تمسو   

 .(ٖٔ)اهدتم، مما ٌوجب رلة الملب وانمٌاده"للوبكم، ألن ما ش
ن بَْعِد ذلن{]البمرة:   :(ٗٔ)[، ٌحتمل وجهٌن من التفسٌر2ٗولوله تعالى: }ّمِ

 .(ٔ)األول: أن}ذِلَن{، إشارة إلى إحٌاء المتٌل. فٌكون الخطاب لجمٌع بنً اسرابٌل. لاله لتادة

                                                             

 .٘٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2٘ٙحاتم)( أخرجه ابن أبً ٖ)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٙٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .11/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .٘٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .ٕٓٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: 1)
 .ٕٕٕ/ٕ(:ص5ٕٓٔ( أخرجه الطبري)5)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2٘2( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .11/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .٘٘( تفسٌر السعدي: ٖٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ، وزاد المسٌر: ٘٘ٔ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٗٔ)
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 والثانً: أنه اشارة الى كبلم المتٌل، فٌكون الخطاب للماتل.
والثانً: أنه اشارة إلى جمٌع ما تمّدم من اآلٌات المعدودة، من مسخ المردة والخنازٌر ورفع الجبل وانبجاس 

 الماء وإحٌاء المتٌل.
ًَ كالحجارة{]البمرة:   .(ٕ)[، أي:" فهً فً لسوتها مثل الحجارة"2ٗلوله تعالى: }فَِه
 .(ٖ)لال البٌضاوي: أي:" أنها فً المساوة مثل الحجارة" 
 .(ٗ)ال الصابونً: "أي: بعضها كالحجارة"ل 

 والَحَجر: "الجوهر الصلب المعروؾ، وجمعه: 
 .(٘)أحجار وِحَجاَرة"

 .(ٙ)[، أي: "وبعضها أشد لسوة من الحجارة"2ٗلوله تعالى:}أَْو أََشدُّ لَْسَوةً{]البمرة: 
 .(2)لال البٌضاوي:" أو أزٌد علٌها" 
 .(1)اوة األحجار"لال السعدي:" أي: إنها ال تمصر عن لس 

 .(5)لال ابن عباس:" ولست للوبهم بعد ذلن، حتى كانت كالحجارة أو أشد لسوة" 
 .(ٔٔ)، ولال الكسابً:" المسوة والمساوة واحد كالشموة والّشماوة"(ٓٔ)ولرأ أبو حٌاة: }أو أشد لساوة{ 
 .(ٕٔ)وفً لراءة األعمش}أشدَّ{، بنصِب )الدال(، عطفاً على الحجارة 
  : (ٖٔ)ذكروا فً }أو{، من التؤوٌل الصحٌح وجوه [،2ٗأَْو أََشدُّ لَْسَوةً{]البمرة:تعالى}لوله  

 أحدها: أنها على جهة اإلبهام على المخاطب.
فمالوا: إنما أراد هللا جل ثناإه بموله : }فهً كالحجارة أو أشد لسوة{، وما أشبه ذلن من األخبار التً  

[، وكمول هللا جل ذكره :}َوِإنَّا أَْو 2ٗٔاهُ إِلَى ِمابَِة أَْلٍؾ أَْو ٌَِزٌُدوَن{] الصافات : تؤتً ب)أو(، كموله : }َوأَْرَسْلنَ
[ اإلبهام على من خاطبه، فهو عالم أي ذلن كان، لالوا : ٕٗإٌَِّاكُْم لَعَلَى هًُدى أَْو فًِ َضبلٍل ُمبٌٍِن{ ] سبؤ : 

لم أي ذلن أكل، ولكنه أبهم على المخاطب، كما لال ونظٌر ذلن لول المابل : أكلت بسرة أو رطبة، وهو عا
 : (ٗٔ)أبو األسود الدإلً

 وَعبَّاساً وحمزةَ أو َعِلٌَّا           أُِحبُّ دمحماً ُحبَّاً شدٌداً    
 فإن ٌن حبهم رشدا أصبه        ولست بمخطا إن كان ؼٌا

ولد ذكر عن أبً األسود أنه لما لال هذه لالوا : ولم ٌشن أبو األسود، وإنما لصد اإلبهام على السامع،  
ٌَّاكُْم لَعَلى هُدًى أَْو فًِ  األبٌات لٌل له : شككت! فمال : كبل وهللا! ثم انتزع بمول هللا عز وجل : }َوإِنَّا أَْو إِ

 ، فمال : أََو كان شاكا من أخبر بهذا فً الهادي من الضبلل.(٘ٔ)[َٕٗضبلٍل ُمِبٌٍن{]السبؤ:
 .(ٙٔ)بً:" وإنما لََصد رحمه هللا اإِلبهاَم على المخاطب"لال السمٌن الحل 

                                                                                                                                                                                                       

 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2٘1(، و)2٘2ً حاتم)ب( أنظر: تفسٌر ابن أٔ)
 .٘٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .11/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .5٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٕٕٓ( المفردات فً ؼرٌب المرآن: الراؼب األصفهانً: ٘)
 .5٘/ٔتفاسٌر: ( صفوة الٙ)
 .11/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .٘٘( تفسٌر السعدي: 1)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2٘5( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .٘٘ٔ/ٔ، والكشاؾ: ٕٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٔ( أنظر: الدر المصون: ٕٔ)
 .5ٔٔ/ٕ، ومفاتٌح الؽٌب: ٙٙٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 1ٖٕ-ٖٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .2ٔ:  ٔ، وإنباه الرواة  ٖٔٔ:  ٔٔ)من نفابس المخطوطات(، وفٌه)ووصٌا(، وانظر: األؼانً  ٕٖ" دٌوانه : ٗٔ)
 [.ٙٙٔ/ٔالمحرر الوجٌز: «".]أو»( لال ابن عطٌة:" وهذه اآلٌة مفارلة لبٌت أبً األسود، وال ٌتم معنى اآلٌة إال ب ٘ٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ( الدر المصون: ٙٔ)
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والثانً: ولٌل: إنما أراد هللا تعالى أن فٌهم من للبه كالحجر، وفٌهم من للبه أشد من الحجر، فالمعنى فهً 
فرلتان كالحجارة أو أشد، ومثل هذا لولن: أطعمتن الحلو أو الحامض، ترٌد أنه لم ٌخرج ما أطعمته عن 

 .(ٔ)هذٌن
 .(ٕ)والثالث: أن )أو( هنا تفٌد معنى اإلباحة. لاله الزجاج

 .(ٖ)أي: "شبهوها بالحجارة تصٌبوا، أو بؤشد من الحجارة تصٌبوا" 
أي: وأشد لسوة، كما لال تبارن وتعالى: }وال تطع منهم آثما أو كفورا{ ]  أنها بمعنى )الواو(،والرابع: 
 [ بمعنى : وكفورا .ٕٗاإلنسان : 

 :  (ٗ)جرٌر بن عطٌةومنه لول  
 َكَما أَتَى َربَّه ُموَسى َعلَى لََدِر        نَاَل اْلِخبلفَةَ أَْو َكاَنْت لَهُ لََدًرا     

 :  (٘)ٌعنً : نال الخبلفة، وكانت له لدرا، وكما لال النابؽة 
 إلى حمامتنا أو نصفه فمد         لالت : أال لٌتما هذا الحمام لنا  

 ٌرٌد ونصفه.
 .(ٙ)الزجاج: "وال ٌصلح أن تكون )أو( ههنا بمعنى الواو"لال  

 .(1)، وابن عاشور(2)، اختاره الثعلبًلئلضرابوالخامس:أن )أو( فً هذا الموضع بمعنى )بل( 
فكان تؤوٌله عندهم : فهً كالحجارة بل أشد لسوة، كما لال جل ثناإه : }َوأَْرَسْلنَاهُ إَِلى ِمابَِة أَْلٍؾ أَْو  

 .(5)[، بمعنى : بل ٌزٌدون2ٌَِٗٔزٌُدوَن{ ] الصافات : 
 : (ٓٔ)ومنه لول الشاعر 

 أم الموم أو كٌل إلً حبٌب          فو هللا ما أدري أسلمى تؽولت   
 . (ٔٔ)لالوا: أراد بل كل

 :(ٕٔ)ومنه لول اآلخر 
 مثل لرن الشمس فً رونك الضحى      وصورتها أو أنت فً العٌن أملح 

 .(ٖٔ)فً العٌن أملح أي: بل أنت 

                                                             

 .ٙٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 ، ثم لال:" تمول: الذٌن ٌنبؽً أن ٌإخذ عنهم العلم الحسن أو ابن سٌرٌن.ٙ٘ٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٕ)
فلست بشان، وإِنما المعنى ههنا: هذان أهل أن ٌإخذ عنهما العلم، فإن أخذته عن الحسن فؤنت مصٌب، وإن أخذته عن ابن  

 ٌب، وإِن أخذته عنهما جمٌعاً سٌرٌن فؤنت مص
فؤنت مصٌب، فالتؤوٌل اعلموا أن للوب هُإالء إِن شبهتم لسوتها بالحجارة فؤنتم مصٌبون، أو بما هو أشد، فؤنتم مصٌبون، ومنه 

بالَصٌِِّب فهو لهم لوله تعالى: }مثلهم كمثل الذي استولد ناراً. . . أوَكَصٌٍِّب{، أي إِن مثْلتَهْم بالمستولد فذلن مثلهم، وإِن مثلتهم 
 مثٌل".

 .ٙٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
، ٌمولها فً أمٌر المإمنٌن عمر بن عبد العزٌز . ورواٌته " إذ كانت " ، وفً  2ٖٔ:  ٔ، وأمالً الشجري 2ٕ٘(دٌوانه : ٗ)

 المطبوعة : " جاء الخبلفة " ، وهً رواٌة سمٌمة .
من لصٌدته المشهورة التً ٌعتذر فٌها إلى النعمان . والضمٌر فً لوله :  ، ورواٌته هنان " ونصفه " . وهو ٕٖ" دٌوانه : ٘)

 " لالت " إلى " فتاة الحً ، المذكورة فً شعر لبله ، وهً زرلاء الٌمامة . وهو خبر مشهور ، ال نطٌل بذكره .
 .ٙ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .ٕٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: 2)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: التحرٌر والتنوٌر: 1)
 .2ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:5)
  51، واللسان )أمم( ، والصاحبً :  2ٕ:  ٔ(لم أعرؾ لابله، ورد البٌت فً : معانً المرآن للفراء ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب:: ٔٔ)
ابن عاشور فً ، ونسبه 1ٕٔ/ٔ، ومجمع البٌان: ٕٕٔ/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: ٕٔ)

 ،  لذي الرمة.ٗٙ٘/ٔالحرٌر والتنوٌر: 
 . ٕٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٖٔ)
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والسادس: أنها على بابها فً الشن. ومعناه: عندكم أٌها المخاطبون وفً نظركم، أن لو شاهدتم لسوتها 
 .(ٔ)لشككتم أهً كالحجارة أو أشد من الحجارة

 . (ٖ). اختاره الواحدي(ٕ)والسابع: أن )أو( للتنوٌع
 .(ٗ)وب أشّد لسوة من الحجارة"أي: "وكؤن للوبهم على لسمٌن : للوب كالحجارة لسوة، ولل 
للت: لكل ما لٌل من األلوال السابمة وجه ومخرج من كبلم العرب، بعد اإلجماع على استحالة كونها  

 للشّن. وهللا أعلم بما أراد فً كتابه.
 :(٘)[، فمن وجهٌن2ٗأَْو أََشدُّ لَْسَوةً{]البمرة:لوله تعالى}وأما الرفع فً لوله :  

عطفا على معنى )الكاؾ( فً لوله : }كالحجارة{، ألن معناها الرفع، فٌكون المعنى: فهً أحدهما : أن ٌكون 
 مثل الحجارة أو أشد لسوة من الحجارة.

والوجه اآلخر : أن ٌكون مرفوعا، على معنى تكرٌر )هً( علٌه، فٌكون تؤوٌل ذلن: فهً كالحجارة، أو هً 
 أشد لسوة من الحجارة".

 : (ٙ)تعالى تلن الملوب بؤنها أشد لسوة لوجوهولد ذكروا بؤن وصؾ هللا  
أحدها: أن الحجارة لو كانت عاللة ولمٌتها هذه اآلٌة لمبلنها، كما لال: }لو أنزلنا هذا المرآن على جبل لرأٌته 

 [.ٕٔخاشعا متصدعا من خشٌة هللا{ ]الحشر: 
وثانٌها: أن الحجارة لٌس فٌها امتناع مما ٌحدث فٌها بؤمر هللا تعالى، وإن كانت لاسٌة بل هً منصرفة على  

مراد هللا ؼٌر ممتنعة من تسخٌره، وهإالء الٌهود مع ما وصفنا من أحوالهم فً اتصال اآلٌات عندهم وتتابع 
ة حمه وهو كموله تعالى: }َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ النعم من هللا علٌهم ٌمتنعون من طاعته وال تلٌن للوبهم لمعرف

ٍء ثُمَّ إِلَ  ًْ ْطَنا فًِ اْلِكتَاِب ِمْن َش ٌِْه إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُْم َما فَرَّ ( 1ٖى َربِِّهْم ٌُْحَشُروَن )اأْلَْرِض َواَل َطاِبٍر ٌَِطٌُر بَِجَناَح
ٌَاتَِنا ُصمٌّ َوبُْكٌم فًِ  (؛  كؤن المعنى أن الحٌوانات من ؼٌر بنً آدم 5ٖ -1ٖالظُّلَُماِت{  )األنعام:َوالَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآ

ر كل واحد منها لشًء وهو منماد لما أرٌد منه وهإالء الكفار ٌمتنعون عما أراد هللا منهم.   أمٌم سُّخِ
حوال، أما وثالثها: أو أشد لسوة، ألن األحجار ٌُنتفع بها من بعض الوجوه، وٌظهر منها الماء فً بعض األ

 للوب هإالء فبل نفع فٌها البتة وال تلٌن لطاعة هللا بوجه من الوجوه.
 :(2)ولال تعالى: }أشد لسوة{ ولم ٌمل )ألسى(، لوجهٌن 

 األول: ألن ذلن أدل على فرط المسوة.
والثانً:  ووجهٌ آخر وهو أن ال ٌمصد معنى األلسى، ولكن لصد وصؾ المسوة بالشدة كؤنه لٌل: اشتدت 

 لسوة الحجارة وللوبهم أشد لسوة.
ولد فضل هللا سبحانه وتعالى الحجارة على للوبهم، بؤن بٌن أن الحجارة لد ٌحصل منها ثبلثة أنواع من  

 :(1)المنافع، وال ٌوجد فً للوب هإالء شًء من المنافع
ؾ وهً إن المخففة من فؤولها: لوله تعالى: }وإن من الحجارة لما ٌتفجر منه االنهار{، لرىء: "وإن" بالتخفٌ

 [.ٕٖالثمٌلة التً تلزمها البلم الفارلة، ومنها لوله تعالى: }وإن كل لما جمٌع لدٌنا محضرون{ ]ٌس: 
وثانٌها: لوله تعالى: }وإن منها لما ٌشمك فٌخرج منه الماء{، أي من الحجارة لما ٌنصدع فٌخرج منه الماء 

 فٌكون عٌنا ال نهرا جارٌا.
ات األخرى للحجارة على للوب هإالء: }وإن منها لما ٌهبط من خشٌة هللا{، ولوله وثالثها: من الممٌز

ِ{.أي الهبوط من خشٌة هللا  .(ٔ)تعالى:}َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَْهبِطُ ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ

                                                             

 .ٙٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٕ)
 .ٖٕٕ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٖ)
 .ٖٕٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
 .2ٖٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري:٘)
 .5ٔٔ/ٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .ٙ٘٘/ٖ( أنظر: مفاتٌح الؽٌب: 2)
 .ٙ٘٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 1)
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ُر ِمْنهُ اأْلَْنَهاُر{]البمرة:  عنً إن بعض الحجارة تتفجر منها [، " 2ٌٗلوله تعالى: }َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرةِ لََما ٌَتَفَجَّ
 .(ٕ)األنهار"

 .(ٖ)لال الطبري:أي"وإن من الحجارة حجارة ٌتفجر منها الماء الذي تكون منه األنهار" 
ِر األنهار منها"   .(ٗ)لال الماوردي:" ٌعنً: أن من الحجارة ما هو أنفع من للوبكم الماسٌة، ِلتَفَّجِ
 .(٘)الحجارة ما فٌه خروق واسعة ٌتدفك منها الماء الكثٌر الؽزٌر"لال الزمخشري:" المعنى: إّن من  

ٌة للوبِهم من الحجارة فً المساوة وعدِم التؤثر واستحالِة صدوِر الخٌِر   لال أبو السعود:" بٌاٌن ألَشّدِ
 .(ٙ)منها ٌعنً أن الحجارةَ ربما تتؤثر حٌث ٌكون منها ما ٌتفجر منه المٌاهُ العظٌمة"

ٌعموب فً لوله تعالى:}وإن من الحجارة لما ٌتفجر منه األنهار{، لال: هو كثرة  ولال ٌحٌى بن 
 .(2)البكاء"

للت: وال ٌخفى ما فً هذا الوجه من البعد والتكلؾ، مع تسلٌمنا بصدق ما ٌتضمنه من معان نفٌسة.  
  وهللا أعلم.
كل سابل شخص خارجا من و)التفجر( :التفعل، من :تفجر الماء، وذلن إذا تنزل خارجا من منبعه، و 

 :  (1)موضعه ومكانه، فمد انفجر، ماء كان ذلن أو دما أو صدٌدا أو ؼٌر ذلن، ومنه لوله عمر بن لجؤ
 ولما أن لرنت إلى جرٌر       أبى ذو بطنه إال انفجارا 

 .(5)ٌعنً : إال خروجا وسٌبلنا
والثالثة، ولرأ مالن بن دٌنار: }ٌنفجر{ بالنون مخففة من الثمٌلة، وكذلن فً الثانٌة « وإن»ولرأ لتادة:  

، ولرأ أبً بن كعب «ما»وٌاء من تحت لبلها وكسر الجٌم، ووحد الضمٌر فً }ِمْنهُ{ حمبل على لفظ 
 .(ٓٔ) والضحان }منها األنهار{، حمبل على الحجارة

مَُّك فٌََْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء{]ال  [، " أي من الحجارة ما ٌتصدع إِشفالاً من 2ٗبمرة:لوله تعالى:}َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَشَّ
 .(ٔٔ)عظمة هللا فٌنبع منه الماء"

 .(ٕٔ)لال أبو السعود: أي:" ٌتشمك فٌخرج منه العٌون" 
 .(ٖٔ)لال الزمخشري:"ومنها ما ٌنشك انشمالا بالطول أو بالعرض فٌنبع منه الماء أٌضا" 
عٌن، وهً لراءة ؼٌر متجهة، ولرأ ابن مصرؾ بتشدٌد المٌم فً الموض« لّما»ولرأ طلحة بن مصرؾ:  

 .(ٗٔ)}ٌنشمك{ بالنون
ِ{]البمرة:  ومنها ما ٌتفتت وٌترّدى من رءوس  :[، "أي2ٗلوله تعالى:}َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَْهبِطُ ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ

 .(ٔ)الجبال من خشٌة هللا"

                                                                                                                                                                                                       

 وما بعدها. 2٘٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .1ٖٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٙٗٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٗ)
 .٘٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر أبو السعود: ٙ)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2ٙٓحاتم)( أخرجه ابن أبً 2)
، ورواٌتهما " إال انحدارا " ، وراوٌة الطبري أعرق فً الشعر . وفً  2ٕ:  1، واألؼانً  5ٖٙ(طبمات فحول الشعراء : 1)

 -بؤمر الولٌد بن عبد الملن  -المطبوعة " لربت " ، وهو خطؤ محض . لاله عمر بن لجؤا حٌن أخذهما أبو بكر ابن حزم 
على البلس ٌشهر بهما ، فكان التمٌمً ٌنشد هذا البٌت فً هجاء جرٌر . ولوله : " ذو بطنه " ، كناٌة جٌدة فمرنهما ، وألامهما 

 عما ٌشمؤز من ذكره .
 .1ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:5)
 .ٕٕٔ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: 2ٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٓٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر أبو السعود: ٕٔ)
 .٘٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖٔ)
 .2ٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
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 .(ٕ)خوؾ هللا وخشٌته"لال الطبري:" أي ٌتردى من رأس الجبل إلى األرض والسفح، من  
. وروي عن (ٖ)لال ابن عباس:" أي وإن من الحجارة أللٌن من للوبكم عما تدعون إلٌه من الحك" 
 نحو ذلن. (ٗ)إسحاق

ولال مجاهد:" كل حجر ٌتفجر منه الماء، أو ٌتشمك عن ماء، أو ٌتردى من رأس جبل، فهو من  
 مثل ذلن. (ٙ)ابن جرٌج. وروي عن (٘)خشٌة هللا عز وجل، نزل بذلن المرآن"

 .(2)ولرئ لوله}ٌَْهبُُط{، بضم الباء 
 :(1)[، إلى ماذا ٌرجع ؟ على لولٌن 2ٗواختلفوا فً ضمٌر الهاء فً }َوإِنَّ ِمْنَها{]البمرة: 

أحدهما : إلى الملوب ال إلى الحجارة، فٌكون معنى الكبلم : وإن من الملوب لما ٌخضع من خشٌة هللا، ذكره 
 .(5)ابن بحر

 المول الثانً : أنها ترجع إلى الحجارة، ألنها ألرب مذكور .و
 :(ٓٔ)واختلفوا فً هذه )الحجارة( على لولٌن 

 أحدهما : أنها البرد الهابط من السَّحاب، وهذا لول تفرد به بعض المتكلمٌن . 
 والثانً:وهو لول جمهور المفسرٌن : أنها حجارة الجبال الصلدة، ألنها أشد صبلبة.

 :(ٔٔ)أهل التفسٌر فً معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشٌة هللا، على وجوهواختلؾ  
 ٌَّ ٍء ٌَتَفَ ًْ ُ ِمْن َش ٌََرْوا إَِلى َما َخلََك َّللاَّ ؤُ األول: إن هبوط ما هبط منها من خشٌة هللا تفٌإ ظبلله، لال تعالى: }أََولَْم 

 ِ ًدا ِّلَّ  [.1َٗوهُْم َداِخُروَن{ ]النحل :  ِظبَللُهُ َعِن اْلٌَِمٌِن َوالشََّماِبِل سُجَّ
ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ   والثانً: إنه الجبل الذي صار دكا حٌن تجلى له ربه. كما لال تعالى: }فَلَمَّ

 [. ُٖٗٔموَسى َصِعًما{]األعراؾ:
اعة هللا فؤطاعه، كالذي روي عن والثالث: أن هللا جل ذكره أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم، فعمل ط

 .(ٕٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : " إن حجرا كان ٌسلم علً فً الجاهلٌة إنً ألعرفه اآلن "
{ وال إرادة له. لالوا وإنما  ٌَْنمَضَّ ِ{ كموله :}ِجَداًرا ٌُِرٌُد أَْن  أرٌد والرابع: ولٌل: أن لوله : }ٌَْهبِطُ ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ

 : (ٖٔ)أنه من عظم أمر هللا، ٌرى كؤنه هابط خاشع من ذل خشٌة هللا، كما لال زٌد الخٌل  بذلن

                                                                                                                                                                                                       

 .ٓٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .5ٖٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ(:ص2ٙ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٓٗ/ٕ(:صٖٙٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٓٗ/ٕ(:ص2ٖٔٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٕ(:صٕٕٖٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
 ٘٘ٔ/ٔؾ: ( أنظر: الكشا2)
 .ٙٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
 .ٙٗٔ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: 5)
 .ٙٗٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٖٕٗ-ٕٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
بمكة ، ، عن جابر بن سمرة لال : " لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إنً ألعرؾ حجرا  ٕٗٓ - ٖٕٓ:  ٕ(روى مسلم فً صحٌحه ٕٔ)

ًّ لبل أن أبعث ، إنً ألعرفه اآلن " . وذكره ابن كثٌر فً التارٌخ  ، من مسند أحمد ، ثم نسبه لصحٌح  ٖٗٔ:  ٙكان ٌسلم عل
 مسلم ، ومسند الطٌالسً .

،  5ٔ، وحماسة ابن الشجري :  ٕٙ٘، واألضداد البن األنباري :  15ٓ، والمعانً الكبٌر :  1ٕ٘:  ٔ( انظر: الكامل ٖٔ)
، وؼٌرها . والباء فً لوله " بجمع " متعلمة ببٌت سالؾ هو : بَنًِ َعاِمٍر ، َهْل تَْعِرفُوَن إِذَا َؼَدا ...  5ٕٔعة المعانً : ومجمو

َوابِِر؟  أَبُو ِمْكنٍَؾ لَْد َشدَّ َعْمَد الدَّ
ن( : الناحٌة. واألكم )بضم والبلك جمع أبلك وبلماء : الفرس ٌرتفع تحجٌلها إلى الفخذٌن. والحجرات جمع حجرة )بفتح فسكو

فسكون ، وأصلها بضمتٌن( جمع إكام ، جمع أكمة : وهً تل ٌكون أشد ارتفاعا مما حوله ، دون الجبل ، ؼلٌظ فٌه حجارة . 
لال ابن لتٌبة فً المعانً الكبٌر : " ٌمول : إذا ضلت البلك فٌه مع شهرتها فلم تعرؾ ، فؽٌرها أحرى أن ٌضل. ٌصؾ كثرة 

رٌد أن األكم لد خشعت من ولع الحوافر " . وفً المطبوعة هنا " فٌه " والجٌد ما أثبته ، والضمٌر فً " منه " الجٌش ، وٌ
 للجٌش أو الجمع.
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 بجمع تضل البلك فً َحَجراته     ترى األْكَم منه سجدا للحوافر 
 : (ٔ)وكما لال سوٌد بن أبً كاهل ٌصؾ عدوا له  

 ساجد المنخر ال ٌرفعه    خاشع الطرؾ أصم المستمع 
 ٌرٌد أنه ذلٌل.

 : (ٕ)لال جرٌر بن عطٌة  وكما 
 لما أتى خبر الرسول تضعضعت      سور المدٌنة والجبال الخشع 

 من رأى الحجر هابطا تخٌل فٌه الخشٌة. :أي
لال ابن عطٌة:" وهذا لول ضعٌؾ: ألن براعة معنى اآلٌة تختل به، بل الموي أن هللا تعالى ٌخلك  

 .(ٖ)ركة"للحجارة لدرا ما من اإلدران تمع به الخشٌة والح
السادس: ولٌل: أن معنى لوله : }ٌهبط من خشٌة هللا{، أي : ٌوجب الخشٌة لؽٌره، بداللته على صانعه، كما 

لٌل : " نالة تاجرة "، إذا كانت من نجابتها وفراهتها تدعو الناس إلى الرؼبة فٌها، كما لال جرٌر بن 
 : (ٗ)عطٌة

 فؤعمى، وأما لٌله فبصٌر           وأعور من نبهان، أما نهاره   
فجعل الصفة للٌل والنهار، وهو ٌرٌد بذلن صاحبه النبهانً الذي ٌهجوه، من أجل أنه فٌهما كان ما  

 وصفه به.
لال الطبري: " وهذه األلوال، وإن كانت ؼٌر بعٌدات المعنى مما تحتمله اآلٌة من التؤوٌل، فإن تؤوٌل  

 .(٘)بخبلفها، فلذلن لم نستجز صرؾ تؤوٌل اآلٌة إلى معنى منهاأهل التؤوٌل من علماء سلؾ األمة 
ا تَْعَملُوَن{ ]البمرة :   ُ بَِؽافٍِل َعمَّ [، أي: وما هللا" بتارن عموبة ما تعملون، بل 2ٗلوله تعالى:}َوَما َّللاَّ

 .(ٙ)ٌجازٌكم به"
  .(2)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً بما ٌكون علٌم" 

تعالى رلٌب على أعمالهم ال تخفى علٌه خافٌة، وسٌجازٌهم علٌها ٌوم المٌامة، لال الصابونً:" أي أنه  
 .(1)وفً هذا وعٌد تهدٌد"

لال الطبري:" فؤخبرهم تعالى ذكره أنه ؼٌر ؼافل عن أفعالهم الخبٌثة، وال ساه عنها، بل هو لها محص،  
 .(ٔ)ولها حافظ"

                                                             

. من لصٌدته المحكمة . و " ساجد " منصوب إذ لبله ، فً ذكر  2ٕ٘، واألضداد البن األنباري :  2ٓٗ(المفضلٌات : ٔ)
 استه ... طابر اإلتراؾ عنه لد ولععدوه هذا : ثم ولى وهو ال ٌحمى 

وفً األصل المطبوع : " إذ ٌرفعه " ، وهو خلل فً الكبلم . وأثبت ما فً المفضلٌات ، ورواٌة ابن األنباري : " ما ٌرفعه " . 
و . ٌمول أذله فطؤطؤ رأسه خزٌا ، وألزم األرض بصره ، وصار كؤنه أصم ال ٌسمع ما ٌمال له ، فهو ال حران به ، مات وه

 حً لابم ، ال ٌحٌر جوابا . ولذلن لال بعده : فر منً هاربا شٌطانه      حٌث ال ٌعطى ، وال شٌبا منع
، واألضداد البن األنباري :  ٕ٘:  ٔ، وسٌبوٌه  25/ ٔ/ٖ، وطبمات ابن سعد :  5ٙ5، والنمابض :  ٖ٘ٗ(دٌوان جرٌر : ٕ)

ء التؤنٌث جاءت للفعل ، لما أضاؾ " سور " إلى مإنث وهو " . استشهد به سٌبوٌه على أن تا ٙٙٔ:  ٕ، والخزانة  1ٕ٘
المدٌنة " ، وهو بعض منها . لال سٌبوٌه : " وربما لالوا فً بعض الكبلم : " ذهبت بعض أصابعه " ، وإنما أنث البعض ، ألنه 

 ( .ٕ٘:  ٔسن . )أضافه إلى مإنث هو منه ، ولو لم ٌكن منه لم ٌإنثه . ألنه لو لال : " ذهبت عبد أمن " لم ٌح
وهذا البٌت ٌعٌر به الفرزدق بالؽدر وٌهجوه ، فإن الزبٌر بن العوام رضً هللا عنه حٌن انصرؾ ٌوم الجمل ، عرض له رجل 
من بنً مجاشع رهط الفرزدق ، فرماه فمتله ؼٌلة . ووصؾ الجبال بؤنها " خشع " . ٌرٌد عند موته ، خشعت وطؤطؤت من 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن لبح ما لمً من ؼدر بنً مجاشع . هول المصٌبة فً حواري رسول
 .2ٙ/!ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
، من شعر فً هجاء األعور  ٖٕ٘، ومعجم الشعراء  ٔٙٔ،  5ٖ، والمإتلؾ والمختلؾ :  ٖ٘، والنمابض :  ٕٙٓ(دٌوانه : ٗ)

هو أعور النهار عن الخٌرات ، بصٌر اللٌل بالسوءات ،  النبهانً ، وكان هجا جرًٌرا ، فؤكله جرٌر . لال أبو عبٌدة : " أي
 ٌسرق وٌزنً " .

 .ٖٕٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .2ٗٔ/ٔ(:ص2ٙ2( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٓٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
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 .(ٕ)وسٌجازٌكم على ذلن أتم الجزاء وأوفاه" لال السعدي:" بل هو عالم بها حافظ لصؽٌرها وكبٌرها، 
لال أبو السعود:" وعٌٌد شدٌد على ما هم علٌه من لساوة الملوب وما ٌترتُب علٌها من األعمال  

 .(ٖ)السٌبة"
ولال اآللوسً:" وعٌد على ما ذكر كؤنه لٌل: إن هللا تعالى لبالمرصاد لهإالء الماسٌة للوبهم حافظ  

 .(ٗ)مجازٌهم بها فً الدنٌا واآلخرة" ألعمالهم محص لها، فهو
 .(٘)وأصل )الؽفلة( عن الشًء، "تركه على وجه السهو عنه، والنسٌان له" 

 .(ٙ)ولرأ ابن كثٌر }ٌعملون{ بالٌاء، والمخاطبة على هذا لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: لإم بنً إسرابٌل الذٌن جاءتهم هذه النعم ومع ذلن فهم لم ٌلٌنوا للحك؛ بل لست للوبهم  ٔ.
 على ظهور هذه النعم.

ومنها: تشبٌه المعمول بالمحسوس فً لوله تعالى: }فهً كالحجارة{؛ ألن الحجارة أمر محسوس؛ والملب   ٕ.
الذي هو المضؽة ٌمسو؛ الملب هو هو؛ لكن المراد: أنه ٌمسو  لسوته أمر معمول؛ إذ إنه لٌس المعنى أن الملب

لسوة معنوٌة بإعراضه عن الحك، واستكباره علٌه؛ فهو أمر معنوي شبه باألمر الحسً؛ وهذا من ببلؼة 
 المرآن تشبٌه المعمول بالمحسوس حتى ٌتبٌن.

 ومنها: أن الحجارة ألسى شًء ٌضرب به المثل. ٖ.

هذه الحجارة الصماء تتفجر منها األنهار؛ ولد كان   سبحانه وتعالى، حٌث جعلومنها: بٌان لدرة هللا  ٗ.
 موسى . علٌه الصبلة والسبلم . ٌضرب بعصاه الحجر، فٌنبجس، وٌتفجر عٌوناً بمدرة هللا . تبارن وتعالى

ومنها: أن الحجارة خٌر من للوب هإالء بؤن فٌها خٌراً؛ فإن من الحجارة ما ٌتفجر منه األنهار؛ ومنها ما  ٘.
 ٌشمك، فٌخرج منه الماء؛ ومنها ما ٌهبط من خشٌة هللا؛ وهذه كلها خٌر، ولٌس فً للوب هإالء خٌر.

ا ٌهبط من خشٌة هللا{؛ وهذا أمر ومنها: أن الجمادات تعرؾ هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }وإن منها لم ٙ.
[، ولوله تعالى: ٔمعلوم من آٌات أخرى، كموله تعالى: }ٌسبح هلل ما فً السموات وما فً األرض{ ]الجمعة: 

}تسبح له السموات السبع واألرض ومن فٌهن وإن من شًء إال ٌسبح بحمده ولكن ال تفمهون تسبٌحهم{ 
لى السماء وهً دخان فمال لها ولؤلرض ابتٌا طوعاً أو كرهاً لالتا [، ولوله تعالى: }ثم استوى إٗٗ]اإلسراء: 

 [ : ففهمتا األمر، وانمادتا.ٔٔأتٌنا طابعٌن{ ]فصلت: 
ومن فوابد اآلٌة: عظمة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }من خشٌة هللا{؛ والخشٌة هً الخوؾ الممرون بالعلم؛  2.

[؛ فمن علم عظمة هللا سبحانه وتعالى فبل بد أن 1ٕالعلماء{ ]فاطر: لموله تعالى: }إنما ٌخشى َّللّا َ من عباده 
 ٌخشاه.

ومنها: سعة علم هللا سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: }وما هللا بؽافل عما تعملون{؛ وهذه الصفة من صفات  1.
وتتضمن أمرٌن هللا سبحانه وتعالى السلبٌة؛ والصفات السلبٌة هً التً ٌنفٌها هللا سبحانه وتعالى عن نفسه. 

 .هما: نفً هذه الصفة؛ وإثبات كمال ضدها
 المرآن

فُونَهُ ِمْن بَ  ِ ثُمَّ ٌَُحّرِ ْعِد َما َعمَلُوهُ َوهُْم ٌَْعلَُموَن }أَفَتَْطَمعُوَن أَْن ٌُْإِمنُوا لَكُْم َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ِمْنُهْم ٌَْسَمعُوَن َكبَلَم َّللاَّ
 [2٘({ ]البمرة : 2٘)

 التفسٌر:

                                                                                                                                                                                                       

 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .٘٘( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر اأبو السعود: ٖ)
 .52ٕ/ٔ( روح المعانً: ٗ)
 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٙ)
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ق الٌهوُد بدٌنكم؟ ولد كان علماإهم أٌها  المسلمون أنسٌتم أفعال بنً إسرابٌل، فطمعت نفوسكم أن ٌصّدِ
ٌسمعون كبلم هللا من التوراة، ثم ٌحرفونه بَِصْرفِه إلى ؼٌر معناه الصحٌح بعد ما عملوا حمٌمته، أو بتحرٌؾ 

 ألفاظه، وهم ٌعلمون أنهم ٌحرفون كبلم رب العالمٌن عمًدا وكذبًا.
 :(ٔ)اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة، على لولٌن 

أحدهما: أنها: "نزلت فً السبعٌن الذٌن اختارهم موسى لٌذهبوا معه إلى هللا تعالى، فلما ذهبوا معه إلى 
المٌمات وسمعوا كبلم هللا تعالى وهو ٌؤمره وٌنهاه، رجعوا إلى لومهم، فؤما الصادلون فؤدوا ما سمعوا، ولالت 

هللا فً آخر كبلمه ٌمول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه األشٌاء فافعلوا، وإن شبتم فبل تفعلوا طابفة منهم: سمعنا 
 ، نحو ذلن.(ٙ)، والكلبً(٘)، وروي عن ابن إسحاق(ٗ)ومماتل ،(ٖ). حكاه الواحدي عن ابن عباس(ٕ)وال بؤس"

 .(1). وهذا لول أكثر المفسرٌن(2)"- ملسو هيلع هللا ىلص -والثانً:  أنها:"نزلت فً الذٌن ؼٌروا آٌة الرجم وصفة دمحم 
[، " أي أترجون ٌا معشر المإمنٌن أن ٌسلم الٌهود 2٘لوله تعالى: }أَفَتَْطَمعُوَن أَْن ٌُْإِمنُوا لَكُْم{]البمرة: 

 .(5)وٌدخلوا فً دٌنكم"
 .(ٓٔ)لال الثعلبً:أي"لن ٌصّدلكم الٌهود" 
 .(ٔٔ)أن ٌإمن لكم ٌهود بنً إسرابٌل؟" لال الطبري:"، أي : أفترجون ٌا معشر المإمنٌن.. 
لال ابن كثٌر: " أي : ٌنماد لكم بالطاعة، وهم الفرلة الضالة من الٌهود، الذٌن شاهد آباإهم من اآلٌات  

 .(ٕٔ)البٌنات ما شاهدوه، ثم لست للوبهم من بعد ذلن "
تطمعوا فً إٌمانهم وحالتهم ال لال السعدي:" هذا لطع ألطماع المإمنٌن من إٌمان أهل الكتاب، أي: فبل  

 .(ٖٔ)تمتضً الطمع فٌهم"
 :(ٗٔ)[، على وجهٌن2٘ولد اختلفوا فً لوله:}أَفَتَْطَمعُوَن{]البمرة: 

 .(٘ٔ)أحدهما: آٌسهم هللا تعالى من إٌمان هذه الفرلة وهم جماعة بؤعٌانهم. لاله ابن عباس
ه منهم، مع ما هم علٌه من التحرٌؾ والتبدٌل والثانً:  أن هللا لم ٌإٌسهم من ذلن إال من جهة االستبعاد ل

والعناد، لالوا: وهو كما ال نطمع لعبٌدنا وخدمنا أن ٌملكوا ببلدنا، ثم إنا ال نمطع بؤنهم ال ٌملكون بل نستبعد 
 ذلن.
والراجح، أن الهمزة لبلستفهام؛ "والمراد به االستبعاد، والتٌبٌس. أي تٌبٌس المسلمٌن من أن ٌإمن  

 . وهللا أعلم.(ٙٔ)ود لهم"هإالء الٌه
[، على أربعة 2٘واختلفوا فً الخطاب الموجه فً لوله تعالى]أَفَتَْطَمعُوَن أَْن ٌُْإِمنُوا لَكُْم{]البمرة: 

                                                             

 .ٕٕٙ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: 1ٕ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .1ٕ(أسباب النزول للواحدي: ٕ)
 .1ٕ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٖ)
 أورده مطوال.. 5ٗ-2ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن حٌان: ٗ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٗٔ(، و)ٖٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .  حكاه عنه ٌحًٌ بن سبلم.ٕٗٙ/ٔ( أنظر: العجاب فً تفسٌر األسباب: ٙ)
 .1ٕ( أسباب النزول للواحدي: 2)
 .1ٕ( نمل األكثرٌة الواحدي، انظر: أسباب النزول: 1)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: ٖٔ)
 .ٔٙ٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
 .1ٗٔ/ٔ(:ص2ٙ1( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)
، وتفسٌر 2ٙٔ/ٔوالمحرر الوجٌز: ، 5٘٘/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: ٖٔٔ/ٔ، وتفسٌر أبً اللٌث: ٖٓٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: 2ٔ)

 .ٔ/ٕالمرطبً: 
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 .(ٔ)أحدها:  أنه خطاب مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص خاصة. لاله ابن عباس ومماتل
الستجابة واللفظ وإن كان للعموم، لكنا حملناه على لال الرازي: "ألنه هو الداعً وهو الممصود با 

الخصوص لهذه المرٌنة، روي أنه علٌه السبلم حٌن دخل المدٌنة ودعا الٌهود إلى كتاب هللا وكذبوه فؤنزل هللا 
 .(ٕ)تعالى هذه اآلٌة"

 .(ٖ)ةوالثانً: أنه خطاب مع المإمنون، تمدٌره أفتطمعون أن تصدلوا نبٌكم. لاله أبو العالٌة ولتاد
، (ٗ)والثالث: أنه مع األنصار، إذ أنهم لما أسلموا أحبوا إسبلم الٌهود للرضاعة التً كانت بٌنهم. ذكره النماش

 .(٘)واختاره ابن عطٌة
نحو  (1)والحسن (2)، وروي عن الربٌع بن أنس(ٙ)والرابع: أنه خطاب مع الرسول والمإمنٌن. لاله ابن عباس

 ذلن.
بالظاهر ألنه علٌه السبلم وإن كان األصل فً الدعاء فمد كان فً الصحابة من وهذا المول األخٌر"ألٌك  

ٌدعوهم إلى اإلٌمان وٌظهر لهم الدالبل وٌنبههم علٌها، فصح أن ٌمول تعالى: }أفتطمعون أن ٌإمنوا لكم{ 
 .(5)وٌرٌد به الرسول ومن هذا حاله من أصحابه وإذا كان ذلن صحٌحا فبل وجه لترن الظاهر"

 :(ٓٔ)كروا فً سبب االستبعاد وجوهاولد ذ 
أحدها: أفتطمعون أن ٌإمنوا لكم مع أنهم ما آمنوا بموسى علٌه السبلم، وكان هو السبب فً أن هللا خلصهم 

 من الذل وفضلهم على الكل، ومع ظهور المعجزات المتوالٌة على ٌده وظهور أنواع العذاب على المتمردٌن.
 وا التصدٌك ومن علم منهم الحك لم ٌعترؾ بذلن، بل ؼٌره وبدله.الثانً: أفتطمعون أن ٌإمنوا وٌظهر

الثالث: أفتطمعون أن ٌإمن لكم هإالء من طرٌك النظر واالستدالل وكٌؾ ولد كان فرٌك من أسبلفهم 
 ٌسمعون كبلم هللا وٌعلمون أنه حك ثم ٌعاندونه.

ْنُهْم{]البمرة:   .(ٔٔ)الحال لد كان طابفة من أحبارهم وعلمابهم"[، "أي و2٘لوله تعالى: }َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ّمِ
 .(ٕٔ)لال البٌضاوي:أي" طابفة من أسبلفهم"

و)الفرٌك( فجمع، كالطابفة، ال واحد له من لفظه، وهو )فعٌل( من )التفرق( سمً به الجماع، كما سمٌت  
 : (ٖٔ)الجماعة ب)الحزب(، من)التحزب(، وما أشبه ذلن، ومنه لول أعشى بنً ثعلبة

ب  أَجّدوا فلما خفت أن ٌتفرلوا       فرٌمٌن، منهم ُمصِعد وُمصّوِ
 .(ٗٔ)[،أي:" ٌتلون كتاب هللا وٌسمعونه بٌناً جلٌاً"2٘لوله تعالى:}ٌَْسَمعُوَن َكبلََم هللا{]البمرة: 

 .(٘ٔ)لال الثعلبً: "ٌعنً التوراة" 
 .(ٔ)لال السدي:" هً التوراة حرفوها" 

                                                             

 .5٘٘/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: ٖٔٔ/ٔ، وتفسٌر أبً اللٌث: ٖٓٔ/ٔ( نمبل عن: زاد المسٌر: ٔ)
 .5٘٘/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 ٖٓٔ/ٔ(نمبل عن: زاد المسٌر: ٖ)
، وتفسٌر 2ٙٔ/ٔوانظر: المحرر الوجٌز: . ولال ذكره الزجاج. ولم أجده فً معانً المرآن، ٖٓٔ/ٔ( نمبل عن زاد المسٌر: ٗ)

 .ٔ/ٕالمرطبً: 
 .2ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘)
 .1ٗٔ/ٔ(:ص2ٙ1( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .1ٗٔ/ٔ(:ص2ٙ5( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .1ٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1)
 .ٓٙ٘/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: 5)
 .ٓٙ٘/ٖ( انظر مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .15/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
، أجد السٌر : انكمش فٌه وأسرع مصعد : مبتدئ فً صعوده إلى نجد والحجاز . وُمَصّوِب منحدر فً 2ٖٔ(دٌوانه : ٖٔ)

 ٌْمَبةُ النابٌن وَجناء ِذْعلبرجوعه إلى العراق والشام وأشباه ذلن وبعد البٌت من تمامه . طلبتهُم ، تَطوى بً البٌد َجْسَرة       شُوَ 
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 . )بتصرؾ بسٌط(.ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ)
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 .(ٕ)، فحرفوه عن مواضعه""-ملسو هيلع هللا ىلص -إلى ما أنزل هللا فً كتابهم من نعت دمحمولال أبو العالٌة:" عمدوا  
 .(ٗ)جمع كلمة، ولد ٌراد بالكلمة : الكبلم، فتكون المراءتان بمعنى واحد، (ٖ)ولرأ األعمش: }كلم هللا{ 

فُونَهُ{]البمرة:لوله تعالى:}   . (٘)ثم ٌبدلون معناه وتؤوٌله وٌؽٌرونه" [ أي:"2٘ثُمَّ ٌَُحّرِ
 .(ٙ)لال الثعلبً: أي"ٌؽٌرون ما فٌه من األحكام" 

 .(2)لال ابن كثٌر: " أي : ٌتؤولونه على ؼٌر تؤوٌله " 
 .(1)لال البٌضاوي:" كنعت دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم، وآٌة الرجم. أو تؤوٌله فٌفسرونه بما ٌشتهون" 
 .(5)من حال إلى حال" وتحرٌؾ الشًء: "إحالته 

 وفً كٌفٌة تعرٌفهم لكبلم هللا وجهٌن:
 .(ٓٔ)أحدهما: أن تحرٌفهم وتبدٌلهم إنما هو بالتؤوٌل، ولفظ التوراة باق. لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)والثانً: أنهم بدلوا ألفاظا من تلمابهم. وهذا لول الجمهور
وؼٌر ممكن فً المرآن ألن هللا تعالى لال ابن عطٌة: "وأن ذلن ممكن فً التوراة ألنهم استحفظوها،  

 .(ٕٔ)ضمن حفظه"
ِ ثُمَّ   ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً الذٌن عنى هللا بموله }َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ِمْنُهْم ٌَْسَمعُوَن َكبلَم َّللاَّ

فُونَهُ{]البمرة:  :(ٖٔ)[، على ثبلثة ألوال2ٌَُ٘حّرِ
فٌجعلون الحبلل حراماً والحرام حبلالً ابتاعاً ألهوابهم  أنهم علماء الٌهود والذٌن ٌحرفونه التوراةأحدهما: 

 .(ٙٔ)، وابن زٌد(٘ٔ)والسدي (ٗٔ)وإعانة لراشٌهم. وهذا لول مجاهد
والثانً: أنهم الذٌن اختارهم موسى من لومه، فسمعوا كبلم هللا فلم ٌمتثلوا أمره وحرفوا المول فً إخبارهم 

 .(5ٔ)، واختاره الطبري(1ٔ)وابن إسحاق (2ٔ)لمومهم، وهذا لول الربٌع بن أنس
، ولالوا: بؤن التكلٌم، من فضابل (ٕٕ)وابن الجوزي ،(ٕٔ)، وابن عطٌة(ٕٓ)واستنكره الحكٌم الترمذي  

 .(ٖٕ)موسى واختصاصه

                                                                                                                                                                                                       

 .5ٗٔ/ٔ(:ص22ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٗٔ/ٔ(:ص22٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٕٖٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٗ)
 .1ٕٗ/ٕري: ( تفسٌر الطب٘)
 . )بتصرؾ بسٌط(.ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .15/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .1ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٕٖٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .1ٗٔ-2ٗٔ/ٔوالنكت والعٌون: ، 2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ(:ص1ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .1ٗٔ/ٔ(:ص22ٔ، وابن أبً حاتم)ٕٙٗ/ٕ(:صٕٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٗٔ(، و)ٖٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر الطبري: ( 5ٔ)
، لال ابن الجوزي: "ولد أنكر بعض أهل العلم منهم الترمذي صاحب النوادر هذا ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٔ( نمبل عن: زاد المسٌر: ٕٓ)

 المول إنكار شدٌد ولال إنما خص بالكبلم موسى وحده".
 .1ٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٕٕ)
 .1ٙٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٖٓٔ/ٔالمسٌر:  (انظر: زادٖٕ)
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للت: ولعل ترجٌح الطبري لهذا المول، ٌكمن فً كونه األلرب إلى ٌدل علٌه ظاهر اآلٌة، إذ أخبر هللا تعالى 
هود، كانوا أعطوا من مباشرتهم سماَع كبلم هللا ما لم ٌعطه أحد ؼٌر األنبٌاء والرسل، ثم "عن خاص من الٌ

 .(ٔ)بدلوا وحرفوا ما سمعوا من ذلن"
الثالث: ولٌل: المراد بـ}كبلم هللا{: المرآن، والمراد بالفرٌك من كان فً زمن دمحم علٌه الصبلة والسبلم، لاله 

 .(ٖ)، وشٌخنا ابن عثٌمٌن(ٕ)الرازي
 واستدلوا من وجهٌن: 

األول: ألن المرآن كبلم هللا؛ ولد لال هللا تعالى: }وإن أحد من المشركٌن استجارن فؤجره حتى ٌسمع كبلم 
 .(ٗ)[ أي حتى ٌسمع المرآنٙهللا{ ]التوبة: 

ى والثانً: ألن الضمٌر فً لوله تعالى: }ولد كان فرٌك منهم{ راجع إلى ما تمدم وهم الذٌن عناهم هللا تعال
بموله: }أفتطمعون أن ٌإمنوا لكم{، والذٌن تعلك الطمع بإٌمانهم هم الذٌن كانوا فً زمن دمحم علٌه الصبلة 

 .(٘)والسبلم
ِ{]البمرة:   :(ٙ)[، الذي ٌسمعونه وجهٌن 2٘وذكر أهل التفسٌر فً }َكبلَم َّللاَّ

 ن بعد ما عملوه وهم ٌعلمون.كانوا ٌسمعون منه كما ٌسمع أهل النبوة، ثم ٌحرفونه ماألول: أنه الوحً، ف
 .(2)والثانً: ولٌل: أنها التوراة التً َعِلَمها علماء الٌهود. لاله السدي

 .(1)[، أي" من بعد ما فهموه وضبطوه بعمولهم"2٘لوله تعالى:}ِمْن بَْعِد َما َعمَلَوهُ{]البمرة: 
 .(5)لال الثعلبً: أي"علموه وفهموه" 

 .(ٓٔ)ه "لال ابن الجوزي:أي:" سمعوه ووعو 
 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:" أي : فهموه على الجلٌة ومع هذا ٌخالفونه على بصٌرة " 

 .(ٕٔ)لال الزمخشري:أي: "من بعد ما فهموه وضبطوه بعمولهم، ولم تبك لهم شبهة فً صحته"
 .(ٖٔ)[، " أنهم مفترون مبطلون"2٘لوله تعالى: }َوهُْم ٌَْعلَُموَن{]البمرة: 
 .(ٗٔ)مخطبون فٌما ذهبوا إلٌه من تحرٌفه وتؤوٌله"لال ابن كثٌر: أي"أنهم  
 .(٘ٔ)لال الزمخشري:"أي: "أنهم كاذبون مفترون" 
 .(ٙٔ)لال الصابونً: "أي: أنهم ٌخالفونه على بصٌرة ال عن خطؤ أو نسٌان" 

 .(2ٔ)لال السدي:" فٌعلمون أنهم لد أذنبوا" 
                                                             

 .2ٕٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٓٙ٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
. لال ابن عثٌمٌن: "ولد بحثت فً كتب التفسٌر التً لدي فلم أجد احتماالً ثالثاً. وهو أن ٕٓ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)

ثم ٌحرفونه؛ ألن المرآن كبلم هللا؛ ولد لال هللا تعالى: }وإن أحد من المشركٌن المراد بـ }كبلم هللا{ المرآن، وأنهم ٌسمعونه، 
[ أي حتى ٌسمع المرآن؛ فإن كان هذا االحتمال صحٌحاً فهو ألرب من المولٌن ٙاستجارن فؤجره حتى ٌسمع كبلم هللا{ ]التوبة: 

 كبلم الرازي، الذي لال بهذا اإلحتمال ورّجحه[.لم ٌصله -رحمه هللا-السابمٌن. وهللا أعلم بمراده".]للت: ٌبدو أن شٌخنا
 .ٕٓ٘/ٔ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٓٙ٘/ٖ(مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .1ٗٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٙٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .5ٗ/!ٔ(:ص22ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:5)
 .ٗٓٔ/ٔالمسٌر: ( زاد ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .ٕٖٕ/ٔ، وانظر: البحر المحٌط: ٙ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .15/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
 .2ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘ٔ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
 .5ٗٔ/ٔ(:ص222( أخرجه ابن أبً حاتم)2ٔ)
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 وجهٌن.[، ٌحتمل 2٘ولوله تعالى:}َوهُْم ٌَْعلَُموَن{]البمرة: 
 ٔ()أحدهما : وهم ٌعلمون أنهم ٌحرفونه . لاله الطبري

 والثانً : وهم ٌعلمون عماب تحرٌفه.
وكبل الوجهٌن تحتملهما اآلٌة، وإن كان األول منهما أشبه بظاهر المول، والمعنى: ٌعلمون أنهم ٌحرفون  

ما فٌه[، فتعدوا الحدود، وحرفوا  الكلم أي كبلم هللا عّز وجّل، وٌعلمون أن التحرٌؾ محرم ]وفٌه من العموبة
 .(ٕ)كبلم هللا عّز وجّل، وارتكبوا اإلثم عن بصٌرة"

 :الفوابد
من فوابد اآلٌة: أن من كان ال ٌإمن بما هو أظهر فإنه ٌبعد أن ٌإمن بما هو أخفى؛ ألن من ٌسمع كبلم   ٔ.

 هللا، ثم ٌحرفه، أْبعَُد لبوالً للحك ممن لم ٌسمعه.
ومنها: أن هللا تعالى ٌسلً رسوله ملسو هيلع هللا ىلص بما ٌذهب عنه األسى، والحزن؛ حٌث بٌن له حال هإالء، وأنهم لوم   ٕ.

 عتاة ال مطمع فً إٌمانهم.
ومنها: إثبات أن هللا ٌتكلم، وأن كبلمه بصوت مسموع؛ لموله تعالى: }ٌسمعون كبلم هللا{؛ وكبلم هللا .  ٖ.

تبارن وتعالى . صفة حمٌمٌة تتضمن اللفظ، والمعنى؛ فهو سبحانه وتعالى ٌتكلم بحروؾ، وأصوات مسموعة؛ 
 وتفصٌل ذلن والرد على من خالفه مذكور فً كتب العمابد.

بلم هللا سبحانه وتعالى من صفاته الفعلٌة باعتبار آحاده؛ وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ومنها: أن كٗ.
ذاتٌة؛ والفرق بٌن الصفات الذاتٌة، والفعلٌة أن الصفات الذاتٌة الزمة لذات هللا أزالً، وأبداً . ومعنى "أزالً" أي 

درة، والموة، والعزة، والسمع، والبصر إلى ؼٌر فٌما مضى؛ و"أبداً" أي فٌما ٌستمبل . مثل الحٌاة، والعلم، والم
ذلن، و الصفات الفعلٌة هً التً تتعلك بمشٌبته، فتْحُدث إذا شاء، كاالستواء على العرش، والنُّزول إلى سماء 

 الدنٌا، والمجًء ٌوم المٌامة للفصل بٌن العباد، والفرح، والرضا، والؽضب. عند وجود أسبابها.
رد على األشعرٌة، وؼٌرهم ممن ٌرون أن كبلم هللا هو المعنى المابم بنفسه؛ وأن ومن فوابد اآلٌة: ال ٘.

الحروؾ، واألصوات عبارة عن كبلم هللا، ولٌست كبلم هللا؛ بل خلمها هللا لٌعبر بها عما فً نفسه؛ و الرد 
 علٌهم مفصبلً فً كتب العمابد.

 لى: }ثم ٌحرفونه من بعد ما عملوه{.ومنها: أن هإالء الٌهود لد حرفوا كبلم هللا، لموله تعا ٙ.

ومنها: بٌان لبح تحرٌؾ هإالء الٌهود، ألنهم حرفوا ما عملوه؛ والتحرٌؾ بعد عمل المعنى أعظم؛ ألن  2.
اإلنسان الجاهل لد ٌعذر بجهله؛ لكن اإلنسان العالم الذي عمل الشًء ٌكون عمله ألبح؛ ألنه تجرأ على 

 المعصٌة مع علمه بها . فٌكون أعظم.
ومنها: لبح تحرٌؾ كبلم هللا، وأن ذلن من صفات الٌهود؛ ومن هذه األمة من ارتكبه، لكن المرآن  .1

محفوظ؛ فبل ٌمكن ولوع التحرٌؾ اللفظً فٌه؛ ألنه ٌعلمه كل أحد؛ وأما التحرٌؾ المعنوي فوالع، لكن ٌمٌض 
 .هللا عّز وجّل من األبمة، وأتباعهم من ٌبٌنه، وٌكشؾ عوار فاعله

 نالمرآ
ثُونَُهْم بَِما فَتَ  وكُْم بِِه }َوإِذَا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا لَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخبَل بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض لَالُوا أَتَُحّدِ ٌْكُْم ِلٌَُحاجُّ ُ َعلَ َح َّللاَّ

 [2ٙ({ ]البمرة : 2ِٙعْنَد َربِّكُْم أَفَبَل تَْعِملُوَن )
 التفسٌر:

ا الذٌن آمنوا لالوا بلسانهم: آمنَّا بدٌنكم ورسولكم المبشَّر به فً التوراة، وإذا خبل بعض هإالء الٌهود إذا لمو
ثون المإمنٌن بما بٌَّن هللا لكم فً التوراة من أمر  هإالء المنافمٌن من الٌهود إلى بعض لالوا فً إنكار: أتحّدِ

 فتحذروا؟دمحم؛ لتكون لهم الحجة علٌكم عند ربكم ٌوم المٌامة؟ أفبل تفمهون 
 :(ٖ)فً سبب نزول اآلٌة ألوال 

                                                             

 .1ٕٗ/ ٕ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 . ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 
 .1ٕٙ-ٕٙٙ/ٔ( انظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٖ)
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لال:" ال ٌدخلن علٌنا لصبة المدٌنة إال مإمن، فمال رإساإهم من أهل الكفر  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: روي أن رسول هللا 
العصر والنفاق : اذهبوا فمولوا آمنا، واكفروا إذا رجعتم. لال : فكانوا ٌؤتون المدٌنة بالبَُكر وٌرجعون إلٌهم بعد 

 َواْكفُُروا آِخَرهُ ولرأ لول هللا : }َولَالَْت َطابِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا بِالَِّذي أُنزَل َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهارِ 
ل هللا [. وكانوا ٌمولون إذا دخلوا المدٌنة : نحن مسلمون. لٌعلموا خبر رسو2ٕلَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{] آل عمران : 

لون. وكان ملسو هيلع هللا ىلص وأمره، فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بهم، لطع ذلن عنهم فلم ٌكونوا ٌدخ
مولون المإمنون الذٌن مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌظنون أنهم مإمنون، فٌمولون لهم : ألٌس لد لال هللا لكم كذا وكذا ؟ فٌ

 .(ٔ)لالوا : أتحدثونهم بما فتح هللا علٌكم "، اآلٌة" -: بلى! فإذا رجعوا إلى لومهم ]ٌعنً الرإساء[ 
، فخبل (ٕ)والثانً: فؤخرج عبد الرزاق فً تفسٌره عن معمر عن لتادة لال:" كانوا ٌمولون إنه سٌكون نبً

 .(ٗ)وأخرج الطبري عن أبو العالٌة نحو ذلن. (ٖ)بعضهم إلى بعض فمالوا: أتحدثونهم بهذا فٌحتجون علٌكم به"
والثالث: وأخرج ابن أبً حاتم " عن عكرمة: أن امرأة من الٌهود أصابت فاحشة فجاءوا إلى النبً صلى هللا 

عالمهم وهو ابن صورٌا، فمال له: احكم.  -ملسو هيلع هللا ىلص -علٌه وسلم ٌبتؽون منه الحكم رجاء الرخصة، فدعا رسول هللا
فمال  -وذكر فٌه كبلما -بوه. لال عكرمة: التجبٌة ٌحملونه على حمار وٌجعلون وجهه إلى ذنب الحمارلال فج

ملسو هيلع هللا ىلص: أبحكم هللا حكمت؟ أو بما أنزل على موسى؟ لال: ال. ولكن نساءنا كن حسانا فؤسرع فٌهن  -له رسول هللا
بعض{،لال عكرمة: إنهم ؼٌروا الحكم منذ ستمابة  رجالنا فؽٌرنا الحكم، وفٌه أنزلت:}وإذا خبل بعضهم إلى

 .(٘)سنة"
 والمول الثانً أوفك بسٌاق اآلٌة. وهللا أعلم. 

 .(ٙ)[، "أي إذا لابلوا الذٌن صّدلوا باهلل ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"2ٙلوله تعالى: }َوإِذَا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة:
 [، فً هذه اآلبة على وجهٌن:2ٙا{]البمرة:واختلؾ فً }الَِّذٌَن آَمنُو 

 .(2)األول: أنهم: أبو بكر وعمر وجماعة من المإمنٌن، لاله جمهور المفسرٌن
 والثانً:أنهم: جماعة من الٌهود آمنوا وأخلصوا فً إٌمانهم.

 :(1)[، على ألوال2ٙواختلؾ فً عود الضمٌر فً لوله تعالى:}لَمُوا{]البمرة: 
 جماعة من الٌهود ؼٌر معٌنة، بالٌن على دٌنهم. األول: أنها تعود على

 والثانً: أنها تعود لجماعة منهم أسلموا ثم نافموا.
والثالث: أنها للٌهود الذٌن أمرهم رإساإهم من بنً لرٌظة أن ٌدخلوا المدٌنة وٌتجسسوا أخبار النبً صلى هللا 

 .(5)"نهى أن ٌدخل المدٌنة إال مإمن"علٌه وسلّم، لالوا : ادخلوا المدٌنة وأظهروا اإلٌمان، فإنه 
 .(ٓٔ)ولرأ ابن السمٌفع : اللوا، لالوا : على التكثٌر

                                                             

 . ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٕ(:ص5ٖٗٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( أي فً آخر الزمن. انظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٕ)
 .5ٕٙ-1ٕٙ/ٔ، وانظر: العجاب فً بٌان األسباب: 1( تفسٌر عبدالرزاق: ٖ)
،  من طرٌك أبً العالٌة ولفظه: ٌعنً بما أنزل هللا فً كتابكم من نعت دمحم صلى ٕٔ٘/ٕ(:صٖٔٗٔالطبري)(انظر: تفسٌر ٗ)

 هللا علٌه وسلم".
 .ٓ٘ٔ/ٔ(:ص21ٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)

 " و"المجروحٌن"1ٕٔ/ ٖوالخبر ضعٌؾ. ففً السند حفص بن عمر العدنً وهو متفك على ضعفه. انظر "الجرح والتعدٌل" "
" والحكم مختلؾ فٌه انظر ترجمته فً ٓٔٗ/ ٕ" و"التهذٌب" "ٓٙ٘/ ٔ" و"المٌزان" "ٕٗ/ 2" و"تهذٌب الكمال" "2ٕ٘/ ٔ"

" لال ٖٕٔ-ٕٕٔ/ ٗ". وفً ترجمته موسى بن عبد العزٌز العدنً الراوي عن الحكم فً "المٌزان" "5ٙ٘/ ٔ"المٌزان" "
 [.2ٕٓ/ٔم بن أبان لٌس بالثبت أًٌضا".]انظر: حاشٌة العجاب: الذهبً أًٌضا: "وحدٌثه فً المنكرات ال سٌما والحك

 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .1ٕٙ/ٔ( نمل اإلجماع أبو حٌان فً البحر المحٌط: 2)
 .1ٕٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 1)
إال مإمن". ولصبة المرٌة : وسطها . ولفظه ملسو هيلع هللا ىلص:" ال ٌدخلن علٌنا لصبة المدٌنة ٖٕ٘/ٕ(:ص5ٖٗٔ( الخبر رواه الطبري)5)

 وجوفها . ولصبة الببلد : مدٌنتها ، ألنها تكون فً أوسطها .
 .2ٕٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٓٔ)
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لال أبو حٌان:" وال ٌظهر التكثٌر، إنما هو من فاعل الذي هو بمعنى الفعل المجّرد. فمعنى اللوا،  
 .(ٔ)ومعنى لموا واحد"

 .(ٕ)بدمحم وبما صدلتم به، وألررنا بذلن"[، أي لالوا:"صدلنا 2ٙلوله تعالى:}لَالُوا آَمنَّا{]البمر: 
 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن:"أي: لالوا بؤلسنتهم دخلنا فً اإلٌمان كإٌمانكم وآمنا بالرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 
 .(ٗ)لال ابن عباس:"، ٌعنً المنافمٌن من الٌهود، كانوا إذا لموا أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لالوا : آمنا" 
 .(٘)السدي:" هإالء ناس من الٌهود، آمنوا ثم نافموا"ولال  
لال ابن زٌد:" فمال رإساإهم من أهل الكفر والنفاق : اذهبوا فمولوا آمنا، واكفروا إذا رجعتم. لال :  

 .(ٙ)فكانوا ٌؤتون المدٌنة بالبَُكر وٌرجعون إلٌهم بعد العصر"
 .(2)[، "أي إذا أوى بعضهم إلى بعض وانفرد به"2ٙبَْعٍض{]البمرة:لوله تعالى:}َوإِذَا َخبل بَْعُضُهْم إِلَى  
 .(1)لال الصابونً:" أي إذا انفرد واختلى بعضهم ببعض" 
 .(5)لال أبو حٌان:" أي : وإذا انفرد بعضهم ببعض، أي الذٌن لم ٌنافموا إلى من نافك" 
حاب دمحم بما فتح هللا علٌكم مما لال الحسن:" وإذا خبل بعضهم إلى بعضهم، لال بعضهم: ال تحدثوا أص 

 .(ٓٔ)فً كتابكم، لٌحاجوكم به عند ربكم فٌخصمونكم"
 :(ٔٔ)[، لوالن2ٙوفً هإالء الذٌن ذكرهم هللا فً لوله تعالى:}َوإِذَا َخبلَ بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض{]البمرة: 

 المسلمٌن، بما فتح هللا علٌكم. أحدهما : أنهم الٌهود، إذا خلوا مع المنافمٌن، لال لهم المنافمون : أتحدثون 
ثُونَُهم بَِما فَتََح هللاُ َعلٌَكُم{. لاله ابن عباس  .(ٕٔ)والثانً : أنهم الٌهود، لال بعضهم لبعض :}أَتَُحّدِ

ثُونَُهْم{]البمرة:   .(ٖٔ)[، أي"كٌؾ تحدثون المإمنٌن باهلل ورسوله"2ٙلوله تعالى:}لَالُوا أَتَُحّدِ
 .(ٗٔ)اتبٌن علٌهم، أتحّدثون المإمنٌن"لال أبو حٌان: أي لالوا ع 
 .(٘ٔ)لال ابن عثٌمٌن: " االستفهام هنا لئلنكار، والتعجب 
 .(ٙٔ)ومعنى التحدٌث: "اإلخبار عن حوادث الزمان" 
ٌْكُْم{]البمرة:  ُ َعلَ  (2ٔ)" [، أي" بما فتح هللا علٌكم من بعث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلى خلمه2ٙلوله تعالى:}بَِما فَتََح َّللاَّ
 .(1ٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي من العلم بصحة رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص" 

لال ابن عباس:" وذلن أن نفرا من الٌهود كانوا إذا لموا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص لالوا : آمنا، وإذا خبل بعضهم إلى  
 .(5ٔ)بعض لالوا : أتحدثونهم بما فتح هللا علٌكم"

                                                             

 .2ٕٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .5ٕٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٕ٘/ٔ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .5ٕٗ/ٕ(:صٖٖٙٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٕ٘ٓ/ٕ(:ص1ٖٖٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص5ٖٗٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .1ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: 5)
 .ٔ٘ٔ/ٔ(:ص21٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٖٖٙٔ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .1ٕٙ/ٔالمحٌط: ( البحر ٗٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 .1ٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙٔ)
 .ٕ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٖٖٙٔ( أخرجه الطبري)5ٔ)
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ٌْكُْم{]البمرة: واختلؾ أهل التفسٌر فً ُ َعلَ  :(ٔ)[، على ألوال2ٙلوله تعالى: }بَِما فَتََح َّللاَّ
 .(ٕ)أحدها : بما فتح هللا علٌكم، أي بما أمركم هللا به، رواه الضحان عن ابن عباس

وكم بَِه ِعنْ  -ملسو هيلع هللا ىلص -والثانً : بما أنزل هللا علٌكم فً التوراة، من نبوة دمحم  َد َربِّكُم{،  رواه سعٌد بن وبعثه.}لٌَُحآجُّ
 .(٘)ولتادة (ٗ)، وهو لول أبً العالٌة(ٖ)جبٌر عن ابن عباس

، بؤنهم إخوة المردة، فمالوا : من حدثن -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : أنهم أرادوا لول ٌهود بنً لرٌظة، حٌن شبههم النبً 
 .(ٙ)ه، وهذا لول مجاهدبهذا ؟ وذلن حٌن أرسل إلٌهم، علً بن أبً طالب كرم هللا وجه

 والرابع : أن ناساً من الٌهود أسلموا، ثم نافموا فكانوا ٌحدثون المسلمٌن من
َب به آباإهم، فمال بعضهم لبعض، أتحدثونهم بما فتح هللا علٌكم من العذاب، وهذا لول  العرب، بما عُذِّ

 .(2)السدي
 وفً}فتح هللا{، وجهان : 

 أحدهما : بما علمكم هللا .
 .(1)والثانً : بما لضاه هللا لكم وعلٌكم. لاله عطاء الخراسانً

والفتح عند العرب: النصر والمضاء، ٌمال منه : اللهم افتح بٌنً وبٌن فبلن، أي احكم بٌنً وبٌنه، ومنه   
 :(5)لول الشاعر 

 ًُّ  أال أبلػ بنً عُُصم رسوالً      بؤنً عن فِتاِحكُم ؼن
ٌُْر اْلفَاتِِحٌَن{ ] األعراؾ وٌُمَاُل للماضً:الفتّاح، و  َننَا َوَبٌَن لَْوِمنَا بِاْلَحّكِ َوأَْنَت َخ ٌْ منه لوله تعالى}َربََّنا اْفتَح بَ

 .(ٓٔ) [، أي احكم بٌننا وبٌنهم 15: 
وكُْم بِِه ِعْنَد َربِّكُْم{]البمرة:  ن [، " أي لتكون الحجة للمإمنٌن علٌكم فً اآلخرة فً تر2ٙلوله تعالى:}ِلٌَُحاجُّ

 .(ٔٔ)اتباع الرسول مع العلم بصدله"
 .(ٕٔ)لال لتادة:" لٌحتجوا به علٌكم" 
 .(ٖٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي أن ما حدثتموهم به ستكون عالبته أن ٌحاجوكم به عند ربكم" 
 :(ٗٔ)[، وجهٌن2ٙوٌحتمل لوله تعالى: }ِعنَد َربِّكُْم{]البمرة: 

 لٌحاجوكم به فً اآلخرة. أحدهما: أنه معمول لموله : }لٌحاجوكم{، والمعنى:
 والثانً: أن )عند( بمعنى )فً(، أي: فً ربكم، أي فٌكونون أحك به.

 والثالث: ولٌل: أي لٌحاجوكم به عند ذكر ربكم.
والرابع: ولٌل معناه : إنه جعل المحاجة فً كتابكم محاجة عند هللا، أال تران تمول هو فً كتاب هللا كذا، وهو 

 د ؟عند هللا كذا، بمعنى واح
ٌْكُْم{، أي من عند ربكم لٌحاجوكم، وهو بعث النبً صلى  ُ َعلَ والخامس: ولٌل : هو معمول لموله : }بَِما فَتََح َّللاَّ

 هللا علٌه وسلّم، وأخذ مٌثالهم بتصدٌمه.

                                                             

 .5ٗٔ-1ٗٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٗٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕ(:ص5ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٔ٘/ٕ(:صٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري)( ٖ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٖٔٗٔ، وتفسٌر الطبري)ٓ٘ٔ/ٔ(:ص21ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕ(:صٖٖٗٔ(، و)ٕٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕ(:ص2ٖٗٔ(، و)ٖٙٗٔ(، و)ٖ٘ٗٔ، وتفسٌر الطبري)ٓ٘ٔ/ٔ(:ص21ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص1ٖٗٔ، وتفسٌر الطبري)ٓ٘ٔ/ٔ(:ص21ٖفسٌر ابن أبً حاتم)( انظر: ت2)
 .ٓ٘ٔ/ٔ(:ص21ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .5ٕ2( البٌت ٌنسب لؤلسعر الجعفً ، ودمحم بن حمران بن أبً حمران . انظر تعلٌك الراجكوتً فً سمط الآللا : 5)
 .5ٗٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .ٕٕ٘/ٕ(:صٖٖٗٔ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٗٔ)
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 . (ٔ)لال ابن أبً الفضل : "وهذا المول هو الصحٌح، ألن االحتجاج علٌهم هو بما كان فً الدنٌا" 
حٌان لاببل:" فبعٌد جداً، ألن لٌحاجوكم متعلك بموله : أتحدثونهم، وعند ربكم متعلك بموله : وضعّفه أبو  

بما فتح هللا علٌكم، فتكون لد فصلت بٌن لوله : عند ربكم، وبٌن العامل فٌه الذي هو : فتح هللا علٌكم، بموله : 
ظهر، وٌبعد أن ٌجًء هذا التركٌب لٌحاجوكم، وهو أجنبً منهما، إذ هو متعلك بموله : أتحدثونهم على األ

 .(ٕ)هكذا فً فصٌح الكبلم، فكٌؾ ٌجًء فً كبلم هللا الذي هو أفصح الكبلم ؟"
لال أبو حٌان: واألولى حمل اللفظ على ظاهره من ؼٌر تمدٌم وال تؤخٌر، إذا أمكن ذلن، ولد أمكن بجعل  

 .(ٖ)لوله : }ِعنَد َربِّكُْم{ على بعض المعانً التً ذكرناها"
[، " أي أفلٌست لكم عمول تمنعكم من أن تحدثوهم بما ٌكون لهم فً 2ٙلوله تعالى:}أَفَبَل تَْعِملُوَن{]البمرة: 

 .(ٗ)حجة علٌكم؟"
 .(٘)لال الواحدي:أي:" أفلٌس لكم ذهن اإلنسانٌة، هذا من كبلم رإسابهم لهم فً لومهم إٌاهم" 

 .(ٙ)هو حجة علٌكم؟ هذا ٌموله بعضهم لبعض"لال السعدي:" أي: أفبل ٌكون لكم عمل، فتتركون ما  
لال الطبري:أي" أفبل تفمهون أٌها الموم وتعملون، أن إخباركم أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص بما فً كتبكم أنه نبً  

 .(2)مبعوث، حجة لهم علٌكم عند ربكم، ٌحتجون بها علٌكم ؟ أي : فبل تفعلوا ذلن، وال تمولوا لهم مثل ما للتم"
ال ابن عثٌمٌن:" والمراد به التوبٌخ؛ ٌعنً: أٌن عمولكم؟! أنتم إذا حدثتموهم بهذا، وللتم: إن هذا الذي ل 

 .(1)بُعث حك، وأنه نبً ٌحاجونكم به عند هللا ٌوم المٌامة"
 :(5)[، على وجهٌن2ٙواختلؾ فً الخطاب الموجه فً لوله تعالى: }أَفَبل تَْعِملُوَن{]البمرة: 

 لول األحبار لؤلتباع. أحدهما: أنه من 
 والثانً: أنه خطاب من هللا تعالى للمإمنٌن.

والمول الثانً هو الصحٌح، فهو خطاب من هللا تعالى للمإمنٌن، أي أفبل تعملون أن بنً إسرابٌل ال  
 .(ٓٔ) ٌإمنون وهم بهذه األحوال، ثم وبخهم توبٌخا ٌتلى فمال : }أََوال ٌَْعلَُموَن{ اآلٌة

 :الفوابد
 .من فوابد اآلٌة: أن فً الٌهود منافمٌن؛ لموله تعالى: }وإذا لموا الذٌن آمنوا لالوا آمنا..{ إلخ ٔ.
ومنها: أن من سجاٌا الٌهود وطبابعهم الؽدر؛ لموله تعالى: }وإذا لموا الذٌن آمنوا لالوا آمنا وإذا خبل  ٕ.

 بعضهم إلى بعض..{ إلخ؛ ألن هذا نوع من الؽدر بالمإمنٌن.
: أن بعضهم ٌلوم بعضاً على بٌان الحمٌمة حٌنما ٌرجعون إلٌهم؛ لموله تعالى: }وإذا خبل بعضهم إلى منها ٖ.

 .بعض لالوا أتحدثونهم بما فتح هللا علٌكم{
ومنها: أن العلم من الفتح؛ لمولهم: }بما فتح هللا علٌكم{؛ وال شن أن العلم فتح ٌفتح هللا به على المرء من   ٗ.

 عارؾ ما ٌنٌر به للبه.أنواع العلوم والم
وكم به عند ربكم{؛ وٌإٌده لوله   ٘. ان عند هللا ٌوم المٌامة؛ لمولهم: }لٌحاجُّ ومنها: أن المإمن، والكافر ٌتحاجَّ

 [.٘ٔتعالى: }ثم إنكم بعد ذلن لمٌِّتون * ثم إنكم ٌوم المٌامة عند ربكم تختصمون{ ]المإمنون: 
 صنٌعهم سبلحاً علٌهم؛ لمولهم: }أفبل تعملون{. ومنها: سفه الٌهود الذٌن ٌتخذون من  ٙ.

                                                             

 .1ٕٙ/ٔ( نمبل عن البحر المحٌط: ٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 .1ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .1ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .ٙ٘تفسٌر السعدي: ( ٙ)
 .ٕ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5)
 .ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
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ومنها: الثناء على العمل، والحكمة؛ ألن لولهم: }أفبل تعملون{ توبٌخ لهم على هذا الفعل؛ وأنه ٌنبؽً   2.
لئلنسان أن ٌكون عالبلً؛ ما ٌخطو خطوة إال ولد عرؾ أٌن ٌضع لدمه؛ وال ٌتكلم إال وٌنظر ما النتٌجة من 

ل إال وٌنظر ما النتٌجة من الفعل: لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص "من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌمل خٌراً، الكبلم؛ وال ٌفع
 . (ٔ)أو لٌصمت"

 .ومنها: أن كفر الٌهود بالرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عن علم؛ ولهذا صاروا مؽضوباً علٌهم  .1
 المرآن

 َ وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن )}أََواَل ٌَْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ  [22({ ]البمرة : 22ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ
 التفسٌر:

 أٌفعلون كلَّ هذه الجرابم، وال ٌعلمون أن هللا ٌعلم جمٌع ما ٌخفونه وما ٌظهرونه؟
 .(ٔ)هذا تبكٌت لهم وإنكار لما ٌتعاطونه مع تكلمهم أن هللا ال ٌخفى علٌه خافٌة" لال الراؼب:" 
 .(ٕ)[، "أي أال ٌعلم هإالء الٌهود"22}أََواَل ٌَْعلَُموَن{ ]البمرة : لوله تعالى:  
لوا أنفسهم مْنزلة الجاهلوهو استفهام هنا   ، والمعنى: إذا كان (ٖ)هنا للتوبٌخ، واإلنكار علٌهم لكونهم نزَّ

إمنٌن بما ٌعلم علم هللا محٌطاً بجمٌع أفعالهم، وهم عالمون بذلن، فكٌؾ ٌسوغ لهم أن ٌنافموا وٌتظاهروا للم
هللا منهم خبلفه، فبل ٌجامع حالة نفالهم بحالة علمهم بؤن هللا عالم بذلن واألولى حمل ما ٌسرون وما ٌعلنون 

 .(ٗ)على العموم، إذ هو ظاهر اللفظ
وفٌه تنبٌه لهم ، (٘)ولرأ الجمهور }ٌعلمون{ بالٌاء، وابن محٌصن }أوال تعلمون[، بالتاء، خطابا للمإمنٌن 
جهلهم بعالم السر والعبلنٌة، وفابدته التنبٌه على سماع ما ٌؤتً بعده، ثم أعرض عن خطابهم وأعاد على 

 .(ٙ) الضمٌر إلى الؽٌبة، إهماالً لهم، فٌكون ذلن من باب االلتفات
وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن{]البمرة:لوله تعالى:}  هود أن هللا ٌعلم ما [،  "أي أال ٌعلم هإالء ال22ٌأَنَّ هللا ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ

 .(2)ٌخفون وما ٌظهرون"
 .(1)لال الزمخشري:" ومن ذلن إسرارهم الكفر وإعبلنهم اإلٌمان" 
لال الشوكانً:" من جمٌع أنواع األسرار وأنواع اإلعبلن ومن ذلن إسرارهم الكفر وإعبلنهم  
 .(5)اإلٌمان"
ألصحابهم، ومن ؼٌره َوما ٌُْعِلنُوَن أي ٌظهرون لال الماسمً: أي: أن هللا ٌعلم ما: ٌخفون من لولهم  

 .(ٓٔ)من ذلن، فٌخبر به أولٌاءه"
لال السعدي:" فهم وإن أسروا ما ٌعتمدونه فٌما بٌنهم، وزعموا أنهم بإسرارهم ال ٌتطرق علٌهم حجة  

 .(ٔٔ)ٌه"للمإمنٌن، فإن هذا ؼلط منهم وجهل كبٌر، فإن هللا ٌعلم سرهم وعلنهم، فٌظهر لعباده ما أنتم عل
 :(ٕٔ)واختلؾ فً الذي أسروه هإالء، على وجوه 

                                                             

؛ 1ٔٓٙ؛ من كان ٌإمن باهلل  والٌوم اآلخر فبل ٌإذ جاره، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب األدب، باب 5ٓ٘أخرجه البخاري ص )ٔ(
 .2ٗ[ 2ٗ] 2ٖٔ: الحث على إكرام الجار...، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب اإلٌمان، باب 11ٙوأخرجه مسلم ص

 .1ٖٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 . ٕٗ٘/ٔر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:( انظٖ)
 
 .ٔٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٗ)
 .5ٙٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٖٕٕ/ٔ( انظر:تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٗ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٔٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: 1)
 .ٖٓٔ/ٔ( فتح المدٌر: 5)
 .2ٖٖ/ٔالتؤوٌل: ( محاسن ٓٔ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .ٔٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المٌط: ٕٔ)
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، وروي عن الحسن (ٕ)، وأبو العالٌة(ٔ)أحدها: أن الذي أسّروه كفرهم، والذي أعلنوه اإلٌمان. لاله لتادة
 .(ٖ)والربٌع نحو ذلن

 الثانً: ولٌل : العداوة والصدالة .
 للمإمنٌن آمنا.والثالث: ولٌل : لولهم لشٌاطٌنهم إنا معكم، ولولهم 

 والرابع:ولٌل : صفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وتؽٌٌر صفته إلى صفة أخرى، حتى ال تموم علٌهم الحجة .
إذا تولوا عن أصحاب دمحم وخبل بعضهم إلى بعض تناهوا أن ٌخبر أحدهم منهم والرابع: كان ما أسّروا أنهم 

ٌحاجهم أصحاب دمحم بما فً كتابهم عند ربهم لٌخاصموهم.  أصحاب دمحم بما فتح هللا علٌهم فً كتابهم خشٌة أن
 .(ٗ)لاله الحسن

والذي أسروه كفرهم، والذي أعلنوه لولهم آمنا، هذا فً سابر الٌهود، والذي أسره  لال ابن عطٌة:" 
 .(٘)األحبار صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والمعرفة به، والذي أعلنوه الجحد به، ولفظ اآلٌة ٌعم الجمٌع"

وفً هذه اآلٌة وما أشبهها دلٌل على أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌؽضً عن المنافمٌن، مع أن هللا أظهره على  
نفالهم، وذلن رجاء أن ٌإمنوا، فؤؼضى عنهم، حتى لبل هللا منهم من لبل، وأهلن من أهلن . واختلؾ، هل 

 :(ٙ)هذا الحكم باق، أو نسخ؟
ان ٌفعل ذلن  ملسو هيلع هللا ىلص، تؤلٌفاً للملوب، ولد أعز هللا اإلسبلم وأؼنى عنهم، فبل حاجة إلى أحدها:أنه  نسخ، ألنه ك

 التؤلٌؾ.
 والثانً: أنه باق إلى اآلن، ألن أهل الكفر أكثر من أهل اإلٌمان، فٌحتاجون إلى زٌادة األنصار وكثرة عددهم.

   . وهللا أعلم.(2)والمول األول هو األشهر 
وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن{، حجة على من زعم أن هللا ال ٌعلم الجزبٌات،  لال أبو  حٌان: "وفً لوله : }ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ

 .(1)بل ٌعلم الكلٌات"
 الفوابد:

. من فوباد اآلٌة: توبٌخ الٌهود على التحرٌؾ؛ لموله تعالى: }أوال ٌعلمون أن هللا ٌعلم ما ٌسرون وما ٔ
  ٌعلنون.

 عموم علم هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }ٌعلم ما ٌسرون وما ٌعلنون{ . ومنها: إثباتٕ
عّز وجّل؛ لموله تعالى: }أوال ٌعلمون أن هللا ٌعلم..{ اآلٌة؛ ألن  . ومنها: الوعٌد على مخالفة أمر هللاٖ

 .الممصود بذلن تهدٌد هإالء، وتحذٌرهم
 المرآن

ٌُّوَن اَل ٌَْعلَُموَن  ًَّ َوإِْن هُْم إِالَّ ٌَُظنُّوَن )}َوِمْنُهْم أُّمِ  [21({ ]البمرة : 21اْلِكتَاَب إِالَّ أََمانِ
 التفسٌر:

ومن الٌهود جماعة ٌجهلون المراءة والكتابة، وال ٌعلمون التوراة وما فٌها من صفات نبً هللا ورسوله دمحم 
 ملسو هيلع هللا ىلص، وما عندهم من ذلن إال أكاذٌُب وظنون فاسدة.

ماسمً:" ولما ذكر العلماء من الٌهود الذٌن عاندوا بالتحرٌؾ، مع العلم واالستٌمان، ذكر العواّم لال ال 
ًّ أن ال ٌرضى  الذٌن للدوهم، ونبّه على أنهم فً الضبلل سواء. ألن العالم علٌه أن ٌعمل بعلمه، وعلى العاّم

 .(5)بالتملٌد والظن، وهو متمكن من العلم"

                                                             

 .ٕٙ٘/ٕ(:صٖٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/ٕ(:صٖٔ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ(:ص212( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٔٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٙ)
 .ٔٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: 2)
 .ٔٗٗ/ٔ(تفسٌر البحر المحٌط: 1)
 .2ٖٖ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 5)
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ٌُّوَن{]البمرة:لوله تعالى:}َوِمْنُهْم    .(ٔ)[، أي" من الٌهود أمٌون ال ٌحسنون المراءة والكتابة"21أُّمِ
 .(ٕ)لال السعدي:" أي: عوام، لٌسوا من أهل العلم" 
ٌُّوَن{]البمرة:   :(ٖ)على لولٌن[، 21واختلؾ فً الذٌن نعتهم هللا باألمٌة فً لوله}َوِمْنُهْم أُّمِ

 . وهو الظاهر من اآلٌة.(ٙ)، ومجاهد(٘)، والربٌع(ٗ)العالٌةأحدهما:  أي من الٌهود. لاله أبو 
 .(2)والثانً: من الٌهود والمنافمٌن أمٌون

 .(1)لال ابن عطٌة: " ولول أبً العالٌة ومجاهد أوجه هذه األلوال" 
 .(5)ولرأ أبو حٌوة وابن أبً عبلة :}أمٌون{، بتخفٌؾ )المٌم( 

، واحدهم أمً، منسوب (ٓٔ)منسوب إلى ما علٌه جبلته أمهواألمً: أي من ال ٌكتب وال ٌمرأ، وهو ال 
إلى األمة األمٌة التً هً على أصل والدة أمهاتها لم تتعلم الكتابة وال لراءتها، ومنه لوله علٌه السبلم: " إنَّا 

ٌَّة ال نكتب وال نحسب الشهر هكذا وهكذا ٌعنً مرة تسعة وعشرٌن ومرة ثبلثٌن " ة أِمّ أمَّ
(ٔٔ) . 

                                                             

 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٕٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٖٖ٘ٔتفسٌر الطبري)( انظر: ٘)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٖٗ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .5ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .5ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 5)
 مادة )أم(. ٕٗٓ/ ٔ. وفً "تهذٌب اللؽة" 5٘ٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن" ٓٔ)
ولد ورد هذا الحدٌث فً مسؤلة دخول الشهر الهبللً ، وهو ٌدل على أنه ال (، 1ٓٓٔ( ومسلم)1ٔٗٔ(رواه البخاري )ٔٔ)

معرفة دخول الشهر إلى الحسابات الفلكٌة وإنما ٌُعتمد على الرإٌة الظاهرة للممر عند والدته فنعرؾ دخول الشهر ،  فً 
مة اإلسبلمٌة للبماء على الجهل وترن تعلّم فالحدٌث سٌك لبٌان أّن االعتماد على الرإٌة ال على الحساب ولم ٌؤت لحّث األ

الحساب العادي وسابر العلوم النافعة ولذلن فبل ٌنافً هذا الحدٌث ما ٌتعلمه المسلمون الٌوم من العلوم المختلفة التً تفٌدهم فً 
وٌتعلم أحكام ما ٌحتاج إلٌه من  دنٌاهم ، واإلسبلم دٌن العلم ، وهو ٌدعو إلٌه وٌوجبه على كّل مسلم أن ٌتعلّم ما افترضه هللا علٌه

العبادات والمعامبلت وأما العلوم الدنٌوٌة كالطّب والهندسة والزراعة وؼٌرها فٌجب على المسلمٌن أن ٌتعلّموا منها ما تحتاج 
 . إلٌه األّمة ولو احتاج المسلمون لصنع إبرة لوجب علٌهم أن ٌكون فٌهم من ٌتعلّم صنعة تلن اإلبرة

ٌٌَِّن َرسُواًل ِمْنُهْم{ " :فهانًلال الراؼب األص : هو الذي ال ٌكتب وال ٌمرأ من كتاب، وعلٌه حمل: }هَُو الَِّذي بَعََث فًِ اأْلُّمِ ًُّ واألُّمِ
ًّ منه، وذلن هو للة المعرفة، ومنه لوله تعالى ٌَّة: الؽفلة والجهالة، فاألم ٌُّوَن ال ٌَْعلَُموَن  : لال لطرب: األُّمِ اْلِكتاَب إِالَّ )َوِمْنُهْم أُّمِ

ًَّ الَِّذي ٌَِجُدونَهُ  ًَّ اأْلُّمِ ( أي: إال أن ٌتلى علٌهم، ولال الفّراء: هم العرب الذٌن لم ٌكن لهم كتاب، )والنَّبِ ًَّ ً ِعْنَدهُْم فًِ أَمانِ َمْكتُوبا
ْنِجٌِل( لٌل: منسوب إلى األّمة الذٌن لم ٌكتبوا، لكونه على عادتهم كمول ن: عاّمً، لكونه على عادة العاّمة، ولٌل: التَّْوراِة َواإْلِ

سمً بذلن ألنه لم ٌكن ٌكتب وال ٌمرأ من كتاب، وذلن فضٌلة له الستؽنابه بحفظه، واعتماده على ضمان َّللّا منه بموله: 
 }َسنُْمِربَُن فبَل تَْنسى{.

 [.12/ٔكتاب األلؾ:  -)المفردات فً ؼرٌب المرآن"ولٌل: سّمً بذلن لنسبته إلى أّم المرى] 
لٌس هو طلبًا؛ فإنهم أمٌون لبل الشرٌعة كما لال هللا تعالى: }هَُو « إنا أمة أمٌة"»ٌمول شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا:  

ٌٌَِّن أَأَْسلَمْ  ْنُهْم{ ولال: "}َولُل ِلّلَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواأْلُِمّ ٌٌَِّن َرسُواًل ِمّ ، فإذا كانت هذه صفة ثابتة لهم لبل تُْم{الَِّذي بَعََث فًِ اأْلُِمّ
المبعث لم ٌكونوا مؤمورٌن بابتدابها. نعم لد ٌإمرون بالبماء على بعض أحكامها فإنا سنبٌن أنهم لم ٌإمروا أن ٌبموا على ما 

  [. 2ٙٔ-ٙٙٔ/ ٕ٘كانوا علٌه مطلمًا" ]مجموع الفتاوى: ]
 أوالً هم العرب وبواسطتهم حصلت الدعوة لسابر األمم؛ ألنه إنما بعث ولال أًٌضا: "فاألمة التً بُعث فٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

بلسانهم فكانوا أمٌٌن عامة لٌست فٌهم مزٌة علم وال كتاب وال ؼٌره مع كون فطرهم كانت مستعدة للعلم أكمل من استعداد سابر 
كن لهم كتاب ٌمرإونه منزل من عند هللا كما ألهل األمم. بمنزلة أرض الحرث المابلة للزرع؛ لكن لٌس لها من ٌموم علٌها فلم ٌ

الكتاب وال علوم لٌاسٌة مستنبطة كما للصاببة ونحوهم. وكان الخط فٌهم للٌبلً جدًّا، وكان لهم من العلم ما ٌُنال بالفطرة التً ال 
ة العامة. كالعلم بالصانع سبحانه وتعظٌم مكارم األخبلق وعلم  األنواء. واألنساب والشعر. فاستحموا ٌخرج بها اإلنسان عن األُُموَّ

ٌٌَِّن َرسُواًل ِمْنُهْم{ ]الجمعة: [ ولال تعالى: }َولُْل ِللَِّذٌَن أُوتُوا ٕاسم األمٌة من كل وجه. كما لال فٌهم: }هَُو الَِّذي بَعََث فًِ اأْلُِمّ
ٌٌَِّن أَأَْسلَْمتُْم فَإِْن أَْسلَُموا فَمَِد اْهتََدوْ  ٌَْن اْلببََلغُ{ ]آل عمران:اْلِكتَاَب َواأْلُِمّ [ فجعل األمٌٌن ممابلٌن ألهل ٕٓا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَ

ولد جعله -الكتاب. فالكتابً ؼٌر األمً. فلما بُعث فٌهم ووجب علٌهم اتباع ما جاء به من الكتاب وتدبره وعمله والعمل به 



1ٙ 

 

1ٙ 

 

                                                                                                                                                                                                       

اروا أهل كتاب وعلم. بل صاروا أعلم الخلك وأفضلهم فً العلوم ص -تفصٌبًل لكل شًء وعلمهم نبٌهم كل شًء حتى الخراءة
النافعة وزالت عنهم األمٌة المذمومة النالصة وهً عدم العلم والكتاب المنزل إلى أن علموا الكتاب والحكمة وأورثوا الكتاب" 

 [. 5ٙٔ-2ٙٔ/ ٕ٘مجموع الفتاوي:  ]انظر: 
ونوا أهل فُتٌا، وال كان ٌإخذ عن جمٌعهم وإنما كان ذلن للحاملٌن للمرآن، و ٌمول ابن خلدون: "ثم إن الصحابة كلهم لم ٌك 

ْوَن  العارفٌن بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه، وسابر دالالته مما تلموه من النبً وممن سمعه منه من علٌتهم، وكانوا ٌَُسمَّ
ص من كان منهم لاربا للكتاب بهذا االسم لؽرابته لذلن المراء، أي: الذٌن ٌمرءون الكتاب؛ ألن العرب كانوا أمة أمٌة، فاخت

ٌومبذ، وبمً األمر كذلن صدر الملة، ثم عظمت األمصار وذهبت األمٌة من العرب بممارسة الكتاب وتمكن االستنباط وكمل 
 [. ٗٙ٘ -ٖٙ٘/ ٔالفمه وأصبح صناعةً وعلماً، فبدلوا باسم الفمهاء والعلماء من المراء" ]تارٌخ ابن خلدون: 

لال الشٌخ عبد العزٌز بن باز: "أما وصؾ األمة باألمٌة فلٌس الممصود منه ترؼٌبهم فً البماء علٌها وإنما الممصود و 
لخروج من اإِلخبار عن والعهم وحالهم حٌن بعث هللا إلٌهم دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص ولد دل الكتاب والسنة على الترؼٌب فً التعلم والكتابة وا

ولال   [5]الزمر:هللا سبحانه: }لُْل َهْل ٌَْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن إِنََّما ٌَتَذَكَُّر أُولُو اأْلَْلَباب{  وصؾ األمٌة فمال
 ُ ُ الَِّذٌَن سبحانه: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا ِلٌَل لَكُْم تَفَسَُّحوا ِفً اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا ٌَْفَسحِ َّللاَّ  لَكُْم َوإِذَا لٌَِل اْنشُُزوا فَاْنشُُزوا ٌَْرفَعِ َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر{ ]المجادلة: َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء{ ٔٔآَمنُوا ِمْنكُْم َوالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاَّ ٌَْخَشى َّللاَّ [، ولال سبحانه: }إنََّما 
]رواه اإِلمام مسلم فً « من سلن طرٌمًا ٌلتمس فٌه علًما سهل هللا له به طرٌما إلى الجنة» ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: [. 1ٕ]فاطر:

]صحٌح « من ٌرد هللا به خًٌرا ٌفمهه فً الدٌن»[. ولال أًٌضا علٌه الصبلة والسبلم: 2ٕٗٓ:ٗ(:ص55ٕٙصحٌحه)
ث فً هذا المعنى كثٌرة وباهلل التوفٌك . فبلحظ كٌؾ ٌُمٌِّد العلماء "األمٌة" بما ورد [ ، واآلٌات واألحاد5ٌٖ/ٔ(:ص2ٔالبخاري)

ها، وكٌؾ أنها فً األساس هً "عدم العلم"، ولد زالت أمٌة هذه األمة بما أنزل هللا علٌها من علم؛ فكٌؾ ٌكون من  فٌه نصُّ
ر حولها من أفعال الناس وتصرفاتهم على األرض وبٌن أنها أمة "أمٌة" ال تعلم حتى ما ٌدو -أو من مكببِّلتها-مفاخرها 

ظهرانٌها، ومما ٌسمى بفمه الوالع؟! بل حتى فً اآلٌة التً تصؾ األمة باألمٌٌن، فٌها إشارة واضحة إلى أن مصٌر هذه األمٌة 
ٌٌَِّن َرسُواًل ِمْنُهْم ٌَتْ  ٌَاتِِه َوٌَُزِكٌِّهْم َوٌُعَِلُّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن إلى زوال، فتدبَّر لولَه تعالى: }هَُو الَِّذي بَعََث فًِ اأْلُِمّ ٌِْهْم آ لُو َعَل

[، فوظٌفة الرسول أن ٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة، وذلن هو زوال األّمٌّة عن َٕكانُوا ِمْن لَْبُل لَِفً َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]الجمعة:
تكون كذلن، كاألمر الذي ورد فٌه الحدٌث من علم التنجٌم ونحوه، وٌنبؽً لها أن هذه األمة. نعم هً أمٌة فٌما ٌنبؽً لها أن 

 تكون أعلم أهل األرض فً كل ما كان من شؤن الخواص، فهً األمة المهٌَّبة للخٌرٌة فً كل شًء. 
، ونحن نإمن أ ًّ ٌة معجزة للنبً منمصة فً ؼٌره: لمد ُوِصؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه أم ٌَّته لٌست أكثر من أنها على واألِمّ ، لكنَّ أُِمّ ًّ نه أم

الفطرة، وأنه ال ٌكتب بٌده وال ٌمرأ الخط، لكنه أعلم الناس على اإلطبلق وألرأ البشر، بما علمه ربُّنا سبحانه. أما ترى أن هذا 
بلن وأعماق البحار أعالً النبً األمً ٌحِدّث الناس عن دلابك العلوم التً ٌحار فٌها المتخصصون، من علوم األجنة واألف

األفبلن والطّب وؼٌرها مما حواه المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة من معجزات؟! ولم ٌكتشفه أهل االختصاص إلى بعد المرون 
نة؟ لال شٌخ اإلسبلم: "كذلن إذا ُوصؾ ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه أمً كما وصفه هللا بذلن فهً مدحة له وفضٌلة ثابتة فٌه و لاعدة معجزته، الُممرَّ

دمناه فً إذ معجزته العظٌمة فً المرآن العظٌم إنما هً متعلمة بطرٌك المعارؾ والعلوم مع ما ُمنح ملسو هيلع هللا ىلص وفُِضّل به من ذلن كما ل
. المسم األول. ووجود مثل ذلن من رجل لم ٌمرأ ولم ٌكتب ولم ٌدارس وال لُمّن ممتضى العجب ومنتهى العبر ومعجزة البشر

ولٌس فً ذلن نمٌصة إذ المطلوب من المراءة والكتابة المعرفة، وإنما هً آلة لها وواسطة موصلة إلٌها ؼٌر مرادة فً نفسها، 
الواسطة والسبب؛ واألمٌة فً ؼٌره نمٌصة ألنها سبب الجهالة وعنوان الؽباوة") ابن  فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استؽنى عن 

م، ص: ٕٓٓٓهـ / ٕٓٗٔ، ٔاإلخنابً(، تحمٌك أحمد بن مونس العنزي، دار الخراز، جدة، ط تٌمٌة، اإلخنابٌة )الرد على
ٕٕٙ.) 

ًٌّ فطريٌّ ال ٌكتب بٌده وال ٌمرأ الخط، وثمَّ    أهذا شؤن األمً الذي ال ٌعلم؟! حاشا أن ٌكون نبٌُّا أمًٌّا ال ٌعلم... وإنما هو أُِمّ
وام، ولم ٌنتبهوا إلى الفرق، حتى لال بعضهم: "نحن أمة أمٌة" وعلوم اآللة من مكمن اإلعجاز الربانً! وهً التً زلَّ فٌها أل

أصول فمه ولواعده ونحو ذلن علوم دلابك، ال ٌجوز أن نتعلمها أو نشتؽل بها! أمتنا تمرأ وتحفظ ولو لم تحسب وتكتب لال شٌخ 
ظون كتبهم فً للوبهم بل لو عدمت المصاحؾ كلها كان اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا: "فؤمتنا لٌست مثل أهل الكتاب الذٌن ال ٌحف

ً فً للوب األمة، وبهذا االعتبار فالمسلمون أمة أمٌة بعد نزول المرآن وحفظه. كما فً الصحٌح عن ابن عمر  المرآن محفوظا
فلم ٌمل إنا ال نمرأ كتاباً «. كذا وهكذاإنا أمة أمٌة ال نحسب وال نكتب الشهر ه»رضً هللا تعالى عنهما عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 

؛ فدٌننا ال ٌحتاج أن ٌكتب وٌحسب كما علٌه أهل الكتاب من أنهم ٌعلمون موالٌت «ال نكتب وال نحسب»وال نحفظ، بل لال 
 [. ٖٙٗ/ 2ٔصومهم وفطرهم بكتاب وحساب ودٌنهم معلك بالكتب لو عدمت لم ٌعرفوا دٌنهم" )مجموع الفتاوي، ]

علوم دلابك، ولو طبَّمنا علٌها لاعدة "علوم الخواص" امتنع تناولها واألخذ بها، ولكن األمر لٌس كذلن. فبل وهً فعبلً  
أن نتهم الشرٌعة بؤنها ال تفمه الوالع السٌاسً، وال أن علماءها ال ٌشترط لهم فمه الوالع السٌاسً أو أنهم عاجزون  -إذن-ٌصح 

ثم نترن الفاسدٌن ٌعٌثون فً سٌاسة األمة بؤفكارهم العَلمانٌة، ثم إذا خرج عالم  عن فهم الوالع وتنزٌله على حكم الشارع،
شرعً عن هذا التؤصٌل الخاطا، وٌحاول أن ٌوجه بوصلة السٌاسة وجهة شرعٌة، وٌحاول أن ٌفمه الوالع لٌحمله على الشرع، 

ٌةلام شرعٌون آخرون فؤلجموه بفمه تجهٌل األمة وأمٌة الشرٌعة، فٌتعلمن الوال  !ع السٌاسً بتؤصٌبلت هً هً األُِمّ
 فٌمكن المول بؤن لفظ )األمً( جاء فً المرآن بالمعنٌٌن اللذٌن ذكرهما أهل اللؽة وأهل التفسٌر: 
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 :(ٔ)تعددت ألوال أهل العلم فً تعرٌؾ )األمٌٌن(، على وجوهولد  
 . (ٕ)أحدها : أن األُّمً : الذي ال ٌكتب وال ٌمرأ، وهو لول مجاهد

ً بؤٌدٌهم، ولال  ً أنزله هللا، وكتبوا كتابا والثانً : أنَّ األُّمٌٌن : لوم لم ٌصدلوا رسوالً أرسله هللا، وال كتابا
 .(ٖ)هللا، وهذا لول ابن عباسالجهال لمومهم : هذا من عند 

والثالث: ولال أبو عبٌدة : "إنما لٌل لهم أمٌون لنزول الكتاب علٌهم، كؤنهم نسبوا إلى أم الكتاب، فكؤنه لال : 
 . (ٗ)ومنهم أهل الكتاب ال ٌعلمون الكتاب"

 . (٘)والرابع: ولٌل:هم لوم من أهل الكتاب، رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها فصاروا أمٌٌن
 .ٙ()والخامس: أنهم نصارى العرب. لاله عكرمة والضحان

 .(2)-رضً هللا عنه-السادس: أنهم المجوس. لاله علً 
، (5)وابن عطٌة (1)والمول األول أظهر مع تفسٌر اآلٌة، وهللا تعالى أعلم. ولال به الماوردي 

 ، وؼٌرهم.(ٓٔ)والمرطبً
، وتسمٌته به لوالن  ًّ  : (ٔٔ)وفً األصل اللؽوي لؤلم

أحدهما : أنه مؤخوذ من األمة، أي على أصل ما علٌه األّمة، ألنه باق على خلمته من أنه ال ٌكتب، لاله أبو 
 :(ٖٔ)، ومنه لول األعشى(ٕٔ)إسحاق

 وإّن معاوٌةَ األكرمٌن     حساُن الوجوه طوال األَممْ 
 .(ٗٔ)والثانً : أنه مؤخوذ من األُم. لاله ابن األنباري

 :(٘ٔ)وذكروا فً سبب أخذ )األمً( من )األُم( لولٌن  
هُ من أنه ال ٌكتب.   أحدهما : أنه مؤخوذ منها، ألنه على ما ولدته أُمُّ

والثانً : أنه نُِسَب إلى أُّمِه، ألن الكتاب فً الرجال دون النساء، فنسب من ال ٌكتب من الرجال إلى أمه، 
 .(ٕ)طبري. واختاره ال(ٔ)لجهلها بالكتاب دونه أبٌه

                                                                                                                                                                                                       

 .األول: الذي الٌكتب وال ٌمرأ من كتاب
 .الذي ولد فً أم المرى، وهً مكة، ونشؤ فٌها والثانً: 

فالمرآن كلما  !لذي كانوا فٌه من الزاهدٌن، وذكره بعضهم، ولال: إنه ضعٌؾولكن المعنى الظاهر المتبادر هو المعنى ا 
( أو)األمٌٌن( نسبة إلى أم المرى،لم ٌؤت له ببٌان، لكونه واضحا فً معناه، ولكن حٌنما جاء بهذا اللفظ فً معنى للة  ًّ ذكر )األم

ُ  :العلم أو عدم العلم جاء بعده بما ٌفسره، حٌث لال تعالى ًَّ َوِإْن هُْم إِالَّ }َوِمْنُهْم أ ٌُّوَن اَل ٌَْعلَُموَن اْلِكتَاَب إاِلَّ أََمانِ ّمِ
{، بٌانا لموله تعالى: }ومنهم أمٌُّوَن{، ولم ٌستعمل المرآن هذا اللفظ فً 21ٌَظُنُّوَن{]البمرة: ًَّ [، فجاء }اَل ٌَْعلَُموَن اْلِكتَاَب ِإالَّ أََمانِ

ملسو هيلع هللا ىلص، أو استعمله ألصحابه استعمله لبٌان والعهم، وهو  ً إسرابٌل، وكلما استعمله للنبًسٌاق الذّم، وبمعنى عدم العلم إال لبن
 .كونهم من أّم المرى

 .٘/ٕ(انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .5ٗٔ/ٔ( انظر: النكت واعٌون: ٕ)
 .1ٕ٘/ٕ(:ص1ٖ٘ٔ، وانظر نحوه فً تفسٌر الطبري)٘/ٕ( نمل عنه المرطبً: ٖ)
، والذي فً ٖٖٓ/ٕ، وابن عادل الحنبلً فً اللباب: ٘ٗٗ/ٕ، والسمٌن الحلبً فً الدر المصون: ٘/ٕالمرطبً: ( نمله عنه ٗ)

 :" أن األمٌٌن هم الذٌن لم ٌؤتهم األنبٌاء بالكتب".5ٓ/ٔمجا المرآن ألبً عبٌدة:
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘)
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .٘/ٕ، وتفسٌر الطبري: 5ٙٔ/ٔالوجٌز: ( انظر: المحرر 2)
 .5ٗٔ/ٔ( انظر: النكت واعٌون: 1)
 .5ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 5)
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 مادة )أم(. ٕٗٓ/ ٔ، و تهذٌب اللؽة" 5٘ٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن" ٕٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ، و النكت والعٌون: 5ٕ/ٔ:( انظر: معجم مماٌٌس اللؽة)أم(ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٔمادة )أم(، واللسان: ٕٗٓ/ ٔ. وفً "تهذٌب اللؽة" 5٘ٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن" ٗٔ)
 .5ٙٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٓ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
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 .(ٖ)[، "أي: لٌس لهم حظ من كتاب هللا"21لوله تعالى:}الَ ٌَْعلَُموَن اْلِكتَاَب{]البمرة: 
 .(ٗ)لال إبراهٌم النخعً:" ومنهم من ال ٌحسن أن ٌكتب" 
 .(٘)ولال ابن زٌد:" أمٌون، ال ٌمرءون الكتاب من الٌهود" 
وعنه أٌضا:" إنما هم أمثال البهابم، ال ٌعلمون . (ٙ)ولال لتادة:" ال ٌعلمون الكتاب وال ٌدرون ما فٌه" 
 .(2)شٌبا"
 .(5). أي من الكتباب، وروي عن ابن عباس مثل ذلن(1)ولال أبو العالٌة:" ال ٌدرون ما فٌه" 
 .(ٓٔ)ولال ابن عباس:" ال ٌعرفون الكتاب الذي أنزله هللا" 
 .(ٔٔ)ألنه لصد به كتاب معروؾ بعٌنه"وعنً بـ}الكتاب{: "التوراة، ولذلن أدخلت فٌه )األلؾ والبلم(،  
لال الطبري:" ال ٌعلمون ما فً الكتاب الذي أنزله هللا، وال ٌدرون ما أودعه هللا من حدوده وأحكامه  

 .(ٕٔ)وفرابضه"
{]البمرة:  ًَّ  .(ٖٔ)[، " أي إال لراءة بدون فهم للمعنى"21لوله تعالى:}إِالَّ أََماِن

 .(ٗٔ)لال الصابونً:أي" إال التبلوة فمط"
و)األمانً( جمع أمنٌة، أصلها: "أمنوٌة، أفعولة، من منى إذا لدر، وهً فً األصل: ما ٌمـدره فً  
 .(٘ٔ)نفسه"

{]البمرة:  ًَّ  :(ٙٔ)[، فٌه وجهان من المراءة21ولوله }إِالَّ أَماِن
{، بتشدٌد الٌاء. لرأ بها العامة. ًَّ  أحدهما: }إِالَّ أَمانِ

{، بتخفٌؾ  ًَ الٌاء فً كّل المرآن. لرأ بها الحسن وأبو جعفر وشٌبة واألعرج، إذ حذفوا إحدى والثانً:}أَمانِ
 الٌاءٌن استحفافا وهً ٌاء الجمع مثل مفاتح ومفاتٌح.

ولال أبو حاتم: "كل جمع من هذا الجنس واحد مشّدد فلن فٌه التّضعٌؾ والتشدٌد مثل فخاتً وأمانً  
 .(2ٔ)وأؼانً وؼٌرها"

{]البمرة: واختلؾ أهل التفسٌر فً  ًَّ  [، على أربعة ألوال :21لوله تعالى}الَ ٌَْعلَُموَن اْلِكتَاَب ِإالَّ أََمانِ
ًَّ : ٌعنً : إال كذباً. لاله ابن عباس ، (ٔ)، والكلبً(ٕٓ)واختٌار الفراء، (5ٔ)، وهو لول مجاهد(1ٔ)أحدها : إِالَّ أََمانِ

 .(ٗ)، وابن كثٌر(ٖ)فً احد لولٌه، والطبري (ٕ)والزجاج

                                                                                                                                                                                                       

، 1ٗ/ٖر البسٌط: ، ، والتفس5ٌ٘ٗ/ ٓٔ، والمحٌط فً اللؽة،للصاحب بن عباد: ٕ٘ٓ - ٕٗٓ/ ٔ( انظر: تهذٌب اللؽة:ٔ)
 . ٖٕٔ/ ٔ، و"اللسان" ٗ/ ٕوتفسٌر المرطبً" 

 .5ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .1ٕ٘-2ٕ٘/ٕ(:صٖٙ٘ٔ( أخرجه الطبري: )ٗ)
 .1ٕ٘/ٕ(:ص2ٖ٘ٔ( أخرجه الطبري: )٘)
 .ٕٓٙ/ٕ(:صٖٓٙٔ( أخرجه الطبري: )ٙ)
 .ٕٓٙ-5ٕ٘/ٕ(:ص5ٖ٘ٔ( أخرجه الطبري: )2)
 .ٕٓٙ/ٕ(:صٖٔٙٔأخرجه الطبري: )( 1)
 .ٕٓٙ/ٕ(:صٕٖٙٔ( أخرجه الطبري: )5)
 .ٕٓٙ/ٕ(:صٖٗٙٔ( أخرجه الطبري: )ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .5ٕ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 . ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: ٗٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ( نظر: تفسٌر الثعلبً: ٙٔ)
 .ٖٕٕ/ٔتفسٌر الثعلبً: ( 2ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ(:ص25ٕ. وبنحوه أخرجه ابن أبً حاتم )ٕٔٙ/ٕ(:صٖ٘ٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
  .ٕ٘ٔ/ٔ( :ص25ٗ، وابن أبً حاتم)ٕٔٙ/ٕ(:صٖٙٙٔ، وأخرجه الطبري)1ٔ/ٔ(تفسٌر مجاهد: 5ٔ)
 .ٓ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء:ٕٓ)
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ومنه لول عثمان رضً هللا عنه : " ال تؽنٌت وال تمنٌت وال مسست ذكري بٌمٌنً منذ باٌعت بها   
 ، فموله )ما تمنٌت( أي ما كذبت.(٘)رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم "

 :(ٙ)ومنه لول الشاعر
 ولكنما ذان الذي كان منكما         أمانًّ ما اللت سماء وال أرضا

{، ٌعنً،أنهم ٌَتََمنَّوَن على هللا ما لٌس لهم.والثانً : }إِالَّ  ًَّ  أََماِن
فً رواٌة علً بن أبً طلحة  (ٔٔ)، وابن عباس(ٓٔ)، وابن زٌد(5)، وأبو العالً(1)، ومجاهد(2)لاله لتادة  
 .عنه

، ٌعنً: إال تبلوة من ؼٌر فهم.  ًَّ  والثالث : إِالَّ أََمانِ
، وابن (ٙٔ)، وأبو عبٌدة(٘ٔ)، والسعدي(ٗٔ)والواحدي (ٖٔ)والراؼب األصفهانً (ٕٔ)وهو اختٌار البؽوي 

 .(ٔ)، ونسبه الرازي إلى األكثرٌن(5ٔ)، والزجاج فً أحد لولٌه(1ٔ)، وابن لتٌبة(2ٔ)األنباري

                                                                                                                                                                                                       

 .22/ ٔ، "الخازن" ٘ٔٔ/ ٔ"البؽوي" ، وٌنظر: ٖٕٕ/ ٔ(ذكره الثعلبً فً "تفسٌره" ٔ)
 .1ٙ/ٖ( نمبل عن التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٕٕٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبريٖ)
 ،1ٔٔ/ٔ(انظر: تفسـٌر ابـن كثٌر: ٗ)
( لال: حدثنا علً بن دمحم حدثنا وكٌع حدثنا الصلت بن دٌنار عن عمبة بن صهبان لال: ٖٔٔ/ٔ(أخرجه ابن ماجه فً سنن )٘)

( لال: حدثنا أحمد بن 5ٕٔ/ ص  ٘)ج  -وذكر الحدٌث،، وأخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر  :ان ٌمولسمعت عثمان بن عف
زهٌر التستري ثنا دمحم بن عبٌد بن ثعلبة ثنا أبو ٌحٌى الحمانً ثنا عبد األعلى بن أبً المساور عن الشعبً عن زٌد بن أرلم لال 

رضً هللا عنه فبشرته بالجنة ثم أرسلنً إلى عمر رضً هللا عنه فبشرته  : أرسلنً النبً صلى هللا علٌه و سلم إلى أبً بكر
بالجنة ثم أرسلنً إلى عثمان فبشرته بالجنة على بلوي تصٌبه فؤخذ عثمان بٌدي فانطلك أو ذهب بً حتى أتى النبً صلى هللا 

تمنٌت وال مسست فرجً بٌمٌنً منذ أسلمت  علٌه و سلم فمال : ٌا رسول هللا ما هذه البلوى التً تصٌبنً ؟ فوهللا ما تؽنٌت وال
أو منذ باٌعت رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم وال زنٌت فً جاهلٌة وال إسبلم فمال له : إن هللا مممصن لمٌصا فإن أرادن 

لن بن ( عن الصمر بن عبد الرحمن ابن بنت ما2ٙ/  ٔٔ. وذكر ابن حجر فً المطالب العالٌة ) المنافمون على خلعه فبل تخلعه
جاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فدخل إلى بستان ، فجاء آت ، فدق » مؽول ، ثنا عبد هللا بن إدرٌس ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس ، لال : 

ل لال : للت : ٌا رسول هللا ، أعلمه ؟ لا« لم فافتح له ، وبشره بالجنة ، وبشره بالخبلفة من بعدي » ٌا أنس ، « الباب ، فمال : 
ٌا » فإذا أبو بكر ، للت : أبشر بالجنة ، وأبشر بالخبلفة من بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم جاء آت ، فدق الباب ، فمال : « أعلمه : » 
فذكر بمثله سواء ، فإذا عمر ، فملت له : أبشر بالجنة ، وبالخبلفة من بعد أبً بكر لال : ثم جاء آت ، فدق الباب ، فمال « أنس 

لال : فخرجت ، فإذا عثمان ، فملت له « ٌا أنس ، لم فافتح له ، وبشره الجنة ، وبشره بالخبلفة من بعد عمر ، وأنه ممتول »  :
، وال  : أبشر بالجنة ، وبالخبلفة من بعد عمر ، وأنن ممتول فدخل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال له : ٌا رسول هللا ، وهللا ما تؽنٌت

هذا حدٌث موضوع ، لد أخرجه ابن أبً خٌثمة فً تارٌخه « هو ذان ٌا عثمان » وال مسست فرجً منذ باٌعتن لال : تمنٌت ، 
من طرٌك عبد األعلى بن أبً المساور وأخرجه البزار من طرٌك بكر بن المختار وبكر ، وعبد األعلى واهٌان ، والصمر 

فملبه عن عبد هللا بن إدرٌس لٌروج ، ولو كان هذا ولع ، ما لال أبو بكر  أوهى منهما ، فلعله تحمله عن بكر ، أو عبد األعلى ،
 لؤلنصار : لد رضٌت لكم أحد الرجلٌن : عمر ، أو أبا عبٌدة ولما لال عمر : األمر شورى فً ستة.

 .ٓ٘ٔ/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: ٙ)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص2ٖٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص1ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص2ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص2ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص2ٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٗٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٕٔ)
 .5ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٖٔ)
 .1ٙ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٗٔ)
 .ٌٙ٘ره: ( انظر: تفس٘ٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ(انظر: تفسٌر الثعلبً: ٙٔ)
 .ٖٙ٘ٗ/ ٗ( انظر: تهذٌب اللؽة" 2ٔ)
 .ٙٗ( انظر: تفسٌر ؼرٌب المرآن: 1ٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 5ٔ)
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ٌْطَ  وأٌدوا رأٌهم بموله تعالى:  ٍ إِالَّ إِذَا تََمنَّى أَْلَمى الشَّ ًّ اُن فًِ أُْمنٌَِّتِِه }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل َواَل نَِب
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]الحج :  ُ آٌَاتِِه َوَّللاَّ ٌَْطاُن ثُمَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ ُ َما ٌُْلِمً الشَّ [، أي إذا تبل ألمى الشٌطان فً ٕ٘فٌََْنَسُخ َّللاَّ

 . (ٕ)تبلوته
 .(ٖ)لال ابن المٌم: "والسلؾ كلهم على أن المعنى: إذا تلى ألمى الشٌطان فً تبلوته" 
ولال ابن األزهري: "والتبلوة سمٌت أمنٌة؛ ألن تالً المرآن إذا مر بآٌة رحمة تمنّاها، وإذا مّر بآٌة  

 .(ٗ)عذاب تمنّى أن ٌَُولّاه"
ٌُّوَن{؛ ألن األمً ال ٌمرأ.   لكن اعترض على هذا المول بؤنه ال ٌتناسب مع لولـه تعالى }َوِمْنُهْم أُّمِ
 .(ٙ)والشنمٌطً (٘)وممن اعترض بهذا: البٌضاوي 
إال أن هذا االعتراض مردود بؤن المراد هو حصول التبلوة، وهً حاصلة من ؼٌر هإالء األمٌٌن، بؤن  

ٌسمعونه من ؼٌرهم، كما فسره بهذا جمع من أهل العلم، بل، إن هذا االعتراض أٌضاً مردود، حتى على 
ؾ األمً، فنحن نرى بعض كبار السن، المول بؤنهم هم الذٌن ٌمرأون؛ ألن معرفة المراءة ال ترفـع وصـ

وبعض األعاجم ال ٌعرؾ من المراءة، إال لراءة المرآن الكرٌم، وهذا ال ٌرفع وصؾ األمٌة عنه. ولذا، ٌمول 
إال تبلوة مجردة عن المعرفة، من حٌث إن التبلوة ببل  -ٌعنً ؼٌر مجاهد-الراؼب األصفهانً:" ولال ؼٌره

 .(2)ا مجرى أمنٌة تمنٌتها على التخمٌن"معرفة المعنى تجـري عنـد  صاحبه
 :(1)ومن ذلن لال الشاعر  

 لٌس بٌنً وبٌن لٌس عتاب       ؼٌر طعن الكُلَى وضرب الرلاب
 :(5)ولال كعب بن مالن 

 تمنّى كتاَب هللا أوَل لٌِلِه       وآخرها اللى ِحَمام الممادر 
  .وافاه أجله : لرأ وتبل كتاب هللا فً أول اللٌل، وفى آخر اللٌلأي 
لال الواحدي: "وٌسّمى  المراءة تمنًٌِّا، ألنها تشبه التحدث، وما تمناه اإلنسان فهو مما  ٌحدث به نفسه؛  

رت األمانً فً هذه اآلٌة باألحادٌث"  .(ٓٔ)ولهذا فُّسِ
 :(ٔٔ)ولال آخر 

 تمنى كتاب هللا آخر لٌله     تمنً داود الزبور على رسل
 . (ٔ)فٌه كما تبل داود الزبور مترّسبل فٌه أي تبل كتاب َّللّا مترسبل

                                                                                                                                                                                                       

 .ٗٙ٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: 5٘ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٕ)
، وأضواء ٖٗٗ/٘، وزاد المسٌر: 2ٕٙ/ٖ، والوسٌط" للواحدي: 5ٖٕ/ٖوانظر: تفسٌر البؽوي: .  5ٖ/ٔإؼاثة اللهفان: ) ٖ)

 .. ونسبوه لؤلكثرٌن من أهل العلم 1ٕٗ/٘البٌان:
 .ٖٗ٘/٘ٔ( تهذٌب اللؽة: ٗ)
 .5ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي:٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ، والعذب النمٌر:5ٖ/ٔ(انظر: أضواء البٌان:ٙ)
 .2ٙٗآن: ( المفردات فً ؼرٌب المر2)
، وانظر تحمٌك الراجكوتً  ٕٖ، وحماسة البحتري :  ٕٕٗ، ومعجم الشعراء :  ٘٘، والوحشٌات رلم :  ٖ٘ٙ:  ٔ(سٌبوٌه 1)

 . والشعر ٌموله فً هجاء لٌس عٌبلن ٌمول فٌها :  1ٗٔفً سمط الآللا : 
 لاتل هللا لٌس عٌبلن طرا       ما لهم دون ؼدرة من حجاب

 البٌت برفع " ؼٌر " ، على البدل من " عتاب " ، اتساعا ومجازا .ثم إن سٌبوٌه أنشد 
، ولٌل: ٘/ ٕ، "المرطبً" 5ٙٔ/ ٔلاله فً رثاء عثمان بن عفان، وٌنظر "تفسٌر ابن عطٌة"  5ٕٗ(البٌت فً "دٌوانه" ص 5)

فً معانً كلمات الناس  ، ولٌس فً "دٌوانه"، وببل نسبة فً: الزاهر1ٖٙ/ ٙهو لحسان بن ثابت كما فً "تفسٌر أبً حٌان" 
(، 5ٕٖ/ٖ(،  الفابك"للزمخشري)ٔٔ٘/ٓٔ(، المحكم والمحٌط األعظم:)22ٕ/٘(، مماٌٌس اللؽة"البن فارس )ٓ٘ٔ/ٕلؤلزهري)

، تفسٌر ؼرٌب المرآن، البن لتٌبة: ٖٕٗ، المسابل واألجوبة البن لتٌبة: 5ٖٓ/ 1(، و، وكتاب "العٌن" 5ٕ٘/٘ٔلسان العرب )
/ ٖ، وانظر: المعجم المفصل فً شواهد اللؽة العربٌة، للدكتور أمٌل بدٌع ٌعموب: 2ٖ/ٕالبن لتٌبة:، وؼرٌب الحدٌث  ٖ٘

 . وحمام الممادر: الموت.2ٖٓ
 : )مادة: المنا(.ٖٖٙٔ، وانظر: الماموس" 1ٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 ، مادة)منى(، ولد نسبه ابن منظور إلى حسان، 5ٕٗ/٘ٔ( البٌت ورد فً اللسان: ٔٔ)
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ًَّ : التمدٌر، لاله ابن سكٌت  : (ٗ)، وأنشد لول الشاعر(ٖ)، والفراء(ٕ)والرابع : أنَّ األََماِن
 وال تمولَْن لشًء سوؾ أفعله       حتى تَبٌََّن ما ٌَْمنً لََن المانً

 .(٘)أي: ما ٌمدر لن المادر
)لكن( وهو عندهم من االستثناء المنمطع، ومنه لوله تعالى:}َما لَُهم بِِه  و)إال( : فً هذا الموضع بمعنى 

{ ] النساء :   :(ٙ)[ لال النابؽة 2ِ٘ٔمْن ِعْلٍم إِالَّ اتِّبَاَع الظَّنَّ
 حلفت ٌمٌناً ؼٌر ذي مثنوٌة       وال علم إال حسن ظن بصاحب

 .(2)أي:" إال ٌشكون، وال ٌعلمون حمٌمته وصحته"[، 21لوله تعالى:}َوإِْن هُْم إِالَّ ٌَظُنُّوَن{]البمرة: 
 . (1)لال الواحدي: "أي: ال ٌعلمون، أراد: ما هُْم إال ظانٌَّن ظنًّا وتوهًما ال حِمٌمَةً وٌمٌنًا" 
. وروي عن أبً (5)لال ابن عباس:" أي ال ٌعلمون وال ٌدرون ما فٌه، وهم ٌجحدون نبوتن بالظن" 
 ذلن.، نحو (ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)العالٌة
 [، ثبلثة أوجه :21وذكروا فً لوله تعالى:}َوإِْن هُم إِالَّ ٌَظُنُّوَن{]البمرة: 

 .(ٕٔ)أحدها : ٌكذبون، لاله مجاهد 
 .(ٖٔ)والثانً : ٌحدثون، لاله البصرٌون

 نحوه. (ٙٔ)، وعن الربٌع(٘ٔ)وأبو العالٌة (ٗٔ)والثالث: ٌظنون الظنون بؽٌر الحك. لاله لتادة
هذه اآلٌات علماءهم، وعوامهم، ومنافمٌهم، ومن لم ٌنافك منهم، فالعلماء منهم لال السعدي:" ذكر فً  

 .(2ٔ)متمسكون بما هم علٌه من الضبلل، والعوام مملدون لهم، ال بصٌرة عندهم فبل مطمع لكم فً الطابفتٌن"

                                                                                                                                                                                                       

 .ٖٖٗ-ٖ٘ٗ/ٖ(معانً المرآن: ٔ)
 ،  ولم أجده فً كتابٌه:"تهذٌب األلفاظ"، و"إصبلح المنطك".ٖٗ٘ٗ/ ٗ( نمله عنه صاحب تهذٌب اللؽة" ٕ)
 . ولم أجده فً معانً المرآن.ٖٗ٘ٗ/ ٗ( نمله عنه ابن األزهري فً :تهذٌب اللؽة: ٖ)
/ 2ولسوٌد بن عامر "المصطلمً فً لسان العرب" ، 2ٖٔ(البٌت ألبً لبلبة الهذلً، فً "شرح أشعار الهذلٌٌن" ص ٗ)

 .ٖٗ٘ٗ/ ٗ، وذكره فً "تهذٌب اللؽة" عن الفراء ولم ٌنسبه 1ٕٕٗ
 .1٘/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٘)
، وؼٌرهما ، ورواٌتهم جمٌعا : " بصاحب " ، وكان فً األصل المطبوع " بؽابب " ،  ٖ٘ٙ:  ٔ، وسٌبوٌه  ٕٗ( دٌوانه : ٙ)

وأظن أن ما كان فً الطبري خطؤ من النساخ ، ألنه ال ٌتفك مع الشعر . فالنابؽة ٌمدح بهذه األبٌات عمرو بن الحارث األعرج 
 الؽسانً ، فٌمول لبله : 

 عمة بعد نعمة         لوالده ، لٌست ، بذات عماربعلى لعمرو ن
 حلفت ٌمٌنا . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 لبن كان للمبرٌن : لبر بجلك        ولبر بصٌداء الذي عند حارب
 وللحارث الجفنً سٌد لومه          لٌلتمسن بالجٌش دار المحارب

من ولد هإالء الملون من آبابه ، الذٌن عدد  -ثناء . فهو ٌمول لعمرو : حلفت ٌمٌنا لبن كان من هو ولوله : " مثنوٌة " أي است
لٌؽزون من حاربه فً عمر داره ولٌهزمنه ، ولم ألل هذا عن علم إال ما عندي فً صاحبً من حسن الظن .  -لبورهم ومآثرهم 

 فرواٌة الطبري ال تستمٌم ، إن صحت عنه .
 .ٕ٘ٙ/ٕي: ( تفسٌر الطبر2)
 .5ٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 1)
 . ٕٙٙ/ٕ(:ص22ٖٔ( أخرجه الطبري)5)
 .2ٕٙ-ٕٙٙ/ٕ(:ص25ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٙٙ/ٕ(:ص2ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .ٕٙٙ/ٕ(:ص21ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2ٕٙ-ٕٙٙ/ٕ(:ص25ٖٔنظر: تفسٌر الطبري)( ا٘ٔ)
 .2ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي:2ٔ)
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بصٌرة إاّل ما  لاَل أصحاب المعانً: "ذّم هللا بهذه اآلٌة لوًما من الٌهود، ال ٌحسنون شٌبًا ولٌسُوا على 
ٌِْر ِعلم به، ففٌه حثٌّ علَى تعلّم العلم؛ حتّى ال ٌحتاج اإلنسان إلى تملٌد  ٌحّدثوَن به، أو إاّل ما ٌمرءون عن َؼ

 .(ٔ)ؼٌره، وأن ٌمرأ شٌبًا ال ٌكون له به معرفة"
 الفوابد:

تعالى: }ومنم أمٌون ال  من فوابد اآلٌة: أن األُّمٌة ٌوصؾ بها من ال ٌمرأ، ومن ٌمرأ وال ٌفهم؛ لموله ٔ.
 ٌعلمون الكتاب إال أمانً{.

 .ومنها: ذم من ال ٌعتنً بمعرفة معانً كتاب هللا عّز وجلّ  ٕ.

ومنها: أن من ال ٌفهم المعنى فإنه ال ٌتكلم إال بالظن؛ لموله تعالى: }وإن هم إال ٌظنون{؛ العامً ٌمرأ  ٖ.
تكلم فً حكم من أحكام هللا الشرعٌة التً دل علٌها الكتاب  المرآن من أوله إلى آخره، لكن ال ٌفهم معناه؛ فإذا

 .فإنما كبلمه عن ظن؛ ألنه فً الحمٌمة ال ٌعلم؛ وال ٌمكن أن ٌعلم إال إذا فهم المعنى
ومنها: ذم الحكم بالظن، وأنه من صفات الٌهود؛ وهذا موجود كثٌراً عند بعض الناس الذٌن ٌحبون أن ٌمال  ٗ.

 تجده ٌفتً بدون علم، وربما أفتى بما ٌخالؾ المرآن، والسنة وهو ال ٌعلم.عنهم: "إنهم علماء"؛ 
 المرآن

ِ ِلٌَْشتَُروا بِِه ثََمنً  ٌِْدٌِهْم ثُمَّ ٌَمُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َ ٌٌْل ِللَِّذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ ٌِْدٌِهْم }فََو ا َكتََبْت أَ ٌٌْل لَُهْم ِممَّ ا لَِلٌبًل فََو
ا ٌَْكِسبُوَن ) ٌٌْل لَُهْم ِممَّ  [25({ ]البمرة : 25َوَو

 التفسٌر:
فهبلن ووعٌد شدٌد ألحبار السوء من الٌهود الذٌن ٌكتبون الكتاب بؤٌدٌهم، ثم ٌمولون: هذا من عند هللا وهو 

هم عموبة مخالؾ لما أنزل هللا على نبٌِّه موسى علٌه الصبلة والسبلم؛ لٌؤخذوا فً ممابل هذا عرض الدنٌا. فل
مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل بؤٌدٌهم، ولهم عموبة مهلكة بسبب ما ٌؤخذونه فً الممابل من المال الحرام، 

 كالرشوة وؼٌرها.
 :(ٕ)فً سبب نزول اآلٌة لوالن

رفوه عن أحدهما: أنها نزلت فً  الٌهود الذٌن  "عمدوا إلى ما أنزل هللا فً كتابهم من نعت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فح
 .(ٗ)عثمان بن عفان ، و(ٖ)مواضعه، ٌبتؽون بذلن عرضا من عرض الدنٌا". لاله أبو العالٌة

والثانً: ولٌل أنها نزلت فً: "ناس من الٌهود كتبوا كتابا من عندهم، ٌبٌعونه من العرب، وٌحدثونهم أنه من 
 .(1)، ولتادة(2)ومجاهد، (ٙ)، وابن عباس(٘)عند هللا، لٌؤخذوا به ثمنا للٌبل". لاله السدي

ٌِْدٌِهْم{ ]البمرة :   َ [، " أي هبلن وعذاب ألولبن الذٌن 25لوله تعالى:}فََوٌٌل ِللَِّذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ
 .(5)حّرفوا التوراة، وكتبوا تلن اآلٌات المحرفة بؤٌدٌهم"

 .(ٓٔ)لال الثعلبً:أي:" من تؽٌٌر نعت محّمد" 
عظٌم ألولبن العلماء الذٌن ٌكتبون الكتاب بؤٌدٌهم ثم ٌمولون لعواّمهم: هذا لال المراؼً:" أي هبلن  

 .(ٔ)المحّرؾ من عند َّللّا فً التوراة"
                                                             

 .5ٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
. لال الواحدي: "نزلت فً الذٌن ؼٌروا 2ٖٕ-ٕٔٙ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: ٕٙ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٕ)

فً كتابهم وجعلوه آدم سبطا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وبدلوا نعته، لال الكلبً باإلسناد الذي ذكرنا: إنهم ؼٌروا صفة رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صفة النبً 
طوٌبل، وكان ربعة أسمر، ولالوا ألصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبً، الذي ٌبعث فً آخر الزمان، لٌس ٌشبه نعت 

 ء مؤكلة من سابر الٌهود، فخافوا أن ٌذهبوا مؤكلتهم إن بٌنوا الصفة، فمن ثم ؼٌروا".هذا، وكانت لؤلحبار والعلما
 .2ٕٔ/ٕ(:ص5ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص5ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص11ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . 2ٕٓ/ٕ(:ص15ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . 2ٕٓ/ٕ(:ص5ٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص5ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٕٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
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لال ابن عطٌة:هذا" بٌان لجرمهم وإثبات لمجاهرتهم هللا، وفرق بٌن من كتب وبٌن من أمر، إذ  
 .(ٕ)المتولً للفعل أشد موالعة ممن لم ٌتوله، وإن كان رأٌا له"

 واختلؾ أهل التفسٌر فً تحرٌؾ الٌهود للكتاب على لولٌن: 
أحدهما: أنه: "كان ناس من الٌهود كتبوا كتابا من عندهم، ٌبٌعونه من العرب، وٌحدثونهم أنه من عند هللا، 

 .(ٙ)، ولتادة(٘)، ومجاهد(ٗ)، وابن عباس(ٖ)لٌؤخذوا به ثمنا للٌبل". لاله السدي
"عمدوا إلى ما أنزل هللا فً كتابهم من نعت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فحرفوه عن مواضعه، ٌبتؽون والثانً: أنه فً الٌهود، 

 .(1)عثمان بن عفان ، و(2)بذلن عرضا من عرض الدنٌا". لاله أبو العالٌة
 [، على ألاوٌل :25اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله }فََوٌٌل{]البمرة:  

 .(ٓٔ)، والزجاج(5)أحدها : أنه العذاب، لاله ابن عباس
 .(ٕٔ)، وشمٌك(ٔٔ)والثانً : أنه ما ٌسٌل من صدٌد فً أصل جهنم. لاله أبو العٌاض

ا تَِصفُوَن{]األنبٌاء : (ٖٔ)والثالث: أنه التمبٌح، وهو لول األصمعً ٌُْل ِممَّ [،  1ٔ، ومنه لوله تعالى:}َولَكُُم اْلَو
 : (ٗٔ)ومنه لول الشاعر

 فوٌل لسهم من سرابٌلها الُخْضرِ  كسا اللإم سهما خضرة فً جلودها      
 .(ٙٔ)، وابن كٌسان(٘ٔ)والثالث : أنه الحزن، لاله المفضل

ٌٌْل ِللَِّذٌَن   ٌمال : توٌل الرجل إذا دعا بالوٌل، وإنما ٌمال ذلن عند الحزن والمكروه، ومنه لوله : }فََو
ٌِْدٌِهْم{ ]البمرة :  َ  :(2ٔ)[، ومنه لول الشاعر25ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ

 تََوٌّل إذ مؤلُت ٌدي وكاَنْت       ٌمٌنً ال تعلُّل بالملٌل
 والرابع : أنه الخزي والهوان .

 .(ٔ)، وعطاء بن ٌسار(1ٔ)والخامس : أن الوٌل واٍد فً جهنم، وهذا لول أبً سعٌد الخدري
 . (ٕ)والسادس : أنه جبل فً النار، وهو لول عثمان بن عفان

                                                                                                                                                                                                       

 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص11ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 . 2ٕٓ/ٕ(:ص15ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 . 2ٕٓ/ٕ(:ص5ٖٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص5ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٕٔ/ٕ(:ص5ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص5ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٓٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص255، وابن أبً حاتم)1ٕٙ-2ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٗٔو)(، 1ٖٖٔ(، و)1ٕٖٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٕٙ/ٕ(:ص1ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٖ5/ٔٔ( انظر: اللسان: ٖٔ)
 .ٕٗ٘/ ٘، وتفسٌر المرطبً: 2ٖ1/ ٔٔ( لم أتعرؾ على لابله، وانظر البٌت فً لسان العرب: ٗٔ)
، 1/ٕرفة كما فً الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ، وابن عٔ٘ٔ/ٔ( هو لول المفضل كما فً النكت والعٌون للماوردي: ٘ٔ)

، وانظر: انظر: 2ٕٓ/ٔإذ لال: )الوٌل: الحزن، ٌمال توٌل الرجل إذا دعا بالوٌل( وعزاه لهما أبو حٌان فً البحر المحٌط: 
 .52٘، والمصباح المنٌر: ٗ٘ٔ/ٔ، وطرح التثرٌب: 5ٙ5ٖ/ٗتهذٌب اللؽة:

 .12٘/ ٙ، والمعجم المفصل:5ٖ5ٗ/ 1ولسان العرب:  ،1ٙ٘/ ٕ( انظر: الممتع فً التصرٌؾ:ٙٔ)
، "المعجم المفصل" 5ٖ5ٗ/ 1، وفً "لسان العرب" 1ٙ٘/ ٕ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً: الممتع فً التصرٌؾ" 2ٔ)
ٙ /٘12. 
(، وتفسٌر ٖٗٙٔ، والترمذي فً التفسٌر، سورة األنبٌاء برلم )5ٕٗ، وعبد بن حمٌد 2٘/ ٖ(أخرجه أحمد 1ٔ)

والبٌهمً  ٖٕ٘/ ٕأبو ٌعلى فً "مسنده"  2ٓ٘/ ٕ،  والحاكم ٖ٘ٔ/ٔ(:ص251، وابن أبً حاتم) 5ٕٙ/ٕ(:ص12ٖٔري)الطب
 من طرٌك دراج أبً السمح عن أبً الهٌثم عن أبً سعٌد الخدري، ودراج ضعٌؾ. 2ٖ٘فً "البعث والنشور" برلم 
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، وأصله الهلكة، وكل من ولع فً هلكة دعا (ٖ)لمن ولع فً هلكة ٌستحمهاوالسابع: ولٌل: هً كلمة تمال 
ٌْلَتَنَا َماِل َهذَا اْلِكتَاِب{ ]الكهؾ :   [. 5ٗبالوٌل، ومنه لوله تعالى: }ٌَا َو

 .(٘): )وٌح( كلمة زجر لمن أشرؾ على هلكة، و)وٌل( لمن ولع فٌها(ٗ)لال سٌبوٌه 
 .(ٙ)والثامن: ولٌل: وٌل كلمة وعٌد

 :  (2)الوٌل والوٌلة، وهما الهلكة، والجمع الوٌبلت، لال الشاعر وهً
ٌُْل إْن أْمَسـى َوال أُمُّ َهاِشـمٍ    لِرٌٌب َوال البَسباَسةُ ابنـةُ ٌَشكُـَرا      لَهُ الَو

 :  (1)ولال أٌضا 
ٌْبلَُت!، إنَّنَ  وٌَْوَم َدَخْلُت الِخْدَر ِخْدرَ  ٌَْزةٍ     فَمَاَلْت: لََن الَو  ُمْرِجِلً عُنَ

 .(5)أنه باب من أبواب جهنم. حكاه الزهراويوالتاسع: 
ٌُْل(: هو اْلَهبَلُن والحزن والعذاب والهوان فً اللؽة، ولٌل: هو واٍد فً جهنم   نستنتج مما سبك بؤن )اْلَو

 .(ٓٔ)من عصارة أهل النار، وهللا أعلم 

                                                                                                                                                                                                       

الذهبً فً التلخٌص، وصححه ابن حبان والشٌخ أحمد ولد اختلؾ أهل العلم فً ثبوت هذا الحدٌث فصححه الحاكم ووافمه  
شاكر فً تخرٌجه ألحادٌث الطبري، وحسنه حمزة الزٌن فً تخرٌجه ألحادٌث المسند. وضعفه الترمذي فً السنن إذ لال بعد 

ٌعة به مع تخرٌجه له: "هذا حدٌث ؼرٌب ال نعرفه مرفوعاً إال من حدٌث ابن لهٌعة"، وتعمبه ابن كثٌر فً دعوى تفرد ابن له
"للت: لم ٌنفرد به ابن لهٌعة كما ترى ولكن اآلفة ممن بعده وهذا الحدٌث بهذا  5ٗٔ/ٔلوله بتضعٌفه إذ لال فً التفسٌر: 

، وشعٌب األرناإوط فً تخرٌجه 1ٗٔٙرلم:  112منكر، وهللا أعلم". كما ضعفه األلبانً فً ضعٌؾ الجامع: -مرفوعاً -اإلسناد
م أسد فً تخرٌجه لمسند أبً ٌعلى، ومدار ذلن على دراج بن سمعان السهمً وفٌه خبلؾ كثٌر، لصحٌح ابن حبان، وحسٌن سلٌ

فوثمه ابن معٌن وابن حبان، وضعفه الجمهور كؤحمد والنسابً والدارلطنً وابن عدي وؼٌرهم، انظر: الجرح والتعدٌل البن 
، وؼٌرها. واألظهر فٌه الضعؾ، 1ٕٓ/ٖبن حجر: ، وتهذٌب التهذٌب الٕٗ/ٕ، ومٌزان االعتدال للذهبً: ٔٗٗ/ٖأبً حاتم: 

 وبالتالً عدم ثبوت هذا الحدٌث.
 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٕ(:ص5ٖٙٔ، والطبري)ٖٕ٘/ٔ(:ص1ٓٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
. فً الحدٌث راوٌان لم نجد لهما ذكرا وال ترجمة، وهما إبراهٌم بن عبدالسبلم 1ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)

، ولد 2ٕٔ/ٔالتستري، وعلً بن جرٌر. علٌه ال أظن ٌموم إسناده، ووصفه ابن كثٌر بؤنه "ؼرٌب جدا"، انظر تفسٌره:بن صالح 
 ، ولم ٌنسباه لؽٌر الطبري. فاهلل أعلم. 1ٕ/ ٔذكره السٌوطً أًٌضا 

ل مصدر ال فعل له ، وهذا المول على أن وٌٙٓٔ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٓٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٖ)
 . ٖٙٔ/ٔ، ومبهمات المرآن للبلنسً: 22ٕ/ٌٔراد به الدعاء بشدة الشر والهبلن، انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: 

( هو: اإلمام أبو بشر عمرو بن عثمان بن لنبر الحارثً بالوالء، رأس البصرٌٌن فً النحو، وسٌبوبه لمبه، أخذ عن الخلٌل ٗ)
، وفٌات األعٌان البن ٖٙهـ، ومن مصنفاته: الكتاب. انظر: أخبار النحوٌٌن للسٌرافً: 1ٓٔام: وأبً زٌد وؼٌرهم، توفً ع

 . 2٘، المدارس النحوٌة لشولً ضٌؾ: 5ٕٕ/ٕ، بؽٌة الوعاة للسٌوطً: ٖٙٗ/ٖخلكان: 
، 5ٖ5ٗ/ٙ، ولد ذكر عن سٌبوٌه التفرٌك ؼٌر واحد كابن منظور فً لسان العرب: ٖٖٔ/ٔ( انظر: الكتاب لسٌبوٌه: ٘)

 . 2ٕٓ/ٔ، والسمٌن فً الدر المصون: 1/ٕوالمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 
ٌٌْل(: "كلمة وعٌد"، ولال الرازي فً مفاتٌح الؽٌب:  ٔ٘ٓٔ/ٕ( لال الكوكبانً فً تٌسٌر المنان تفسٌر المرآن: ٙ) : ٓ٘ٔ/ٖ)فََو

ٌْل( ٌتضمن نهاٌة الوعٌد"، ووعٌد المادر ٌلزم منه  الخوؾ والردع.  "لال الماضً: )َو
 .ٖٔٗ: ص: 55٘ٔ، ٖ( البٌت المرىء المٌس، انظر: دٌوانه بتحمٌك حنا الفاخوري، دار الجٌل، بٌروت، لبنان، ط2)
 .ٖٓ( دٌوانه: 1)
 .2ٓٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 5)

ٌِْل َوْي: أَْي ُحْزٌن، َكَما تَمُوُل: َوْي ِلفبَُلٍن: أَْي ُحْزٌن لَهُ، ٖٕٔ/ ٔجاء فً فتح المدٌر للشوكانً ) ٓٔ اُء: اأْلَْصُل ِفً اْلَو (: َولَاَل اْلفَرَّ
ٌَْح، َوَوٌْ  ِم، َلاَل اْلَخِلٌُل: َولَْم نَْسَمْع َعلَى بَِنابِِه إِالَّ َو ٌَْب، َوكُلُّهُ ُمتَمَاِرٌب فًِ اْلَمْعنَى، َولَْد فََوَصلَتْهُ اْلعََرُب بِالبلَّ ٌَْن، َوَو ٌْهَ، َوَو َس، وَو

ًَ َمَصاِدُر لَْم ٌَْنِطِك اْلعََرُب بِؤَْفعَاِلَها، َوَجاَز ااِلْبتَِداُء به وإن كان نكرة ألن فِ  ٌْنََها لَْوٌم َوِه َق بَ ٌِه َمْعنَى الدَُّعاِء.انتهى. ولال أبو فَرَّ
(: ومعنى الوٌِل شدةُ الشر لاله الخلٌل. ولال ٕٓٔ/ ٔسٌره )إرشاد العمل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم )السعود فً تف

م. ولال سٌبوٌه: وٌٌل لمن ولع فً الَهلَكة، ووٌٌح زجٌر لمن أشرؾ على الهبلن. ولٌل  ع ، والوٌُح الترحُّ : الوٌُل التفجُّ ًُّ األصمع
ذلن المعنى أو بٌنه وبٌنها فرق؟ ولٌل: وٌل فً الدعاء علٌه، ووٌح وما بعده فً الترحم الوٌُل الحزن، وهل وٌح ووٌب ووٌس ب

ًَ هللا عنهما: الوٌُل العذاب األلٌم. وعن سفٌان الثوري أنه صدٌُد أهِل جهنم. وَروى أبو سعٌٍد  علٌه. ولاَل ابُن عباٍس رض
ِ صلَّى هللا علٌه وس ًّ ًَ هللا تعالى عنه عِن النب لم أنه لال: الوٌُل واٍد فً جهنَم ٌهوي فٌه الكافُر أربعٌَن خرٌفاً لبل أْن الخدريُّ رض

(. ولال سعٌد ابن المسٌب: إنه 1ٗٔٙ(، ضعٌؾ الجامع الصؽٌر )5ٕٕ/  ٌٗبلُػ لَْعَره.)لال األلبانً: ضعٌؾ، التعلٌك الرؼٌب )
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 :(ٔ)[،  تؤوٌبلن 25وفً لوله تعالى:}ِبؤٌَِدٌِهم{]البمرة:  
أحدهما : أنه أراد بذلن تحمٌك اإلضافة، وإن كانت الكتابة ال تكون إال بالٌد، ولد أُكّدت اإلضافة بذكر الٌد فٌما 

{ ]ص:  ٌِْدٌَنا{ ]ٌس: 2٘ال ٌُراُد بالٌد فٌه الجارحة، كموله تعالى: }ِلَما َخلَْمُت ِبٌََديَّ ا َعِملَْت أَ [. 2ٔ[ ولوله: }ِممَّ
 ولما تولٌت خلمه.ومعناه: مما تولٌنا عمله، 

ٌِْدٌِهم{، أي من تلماء أنفسهم، من ؼٌر أن ٌكون أُنزل َعلٌَهم أو على من لبلهم. لاله ابن  َ والثانً : أن معنى }بِؤ
 .(ٕ)السراج

لال الواحدي :" وهذا كما ٌمال للذي ٌُبدعُ لواًل لَم ٌَُمْل لبله: هذا أنت تموله، ٌراد بذلن: أنت ابتدعت  
 .(ٖ)لحكم"هذا المذهب وهذا ا

ولال الراؼب: وفٌها وجهٌ آخر، وهو أن الفعل ضربان: ابتداء، والتداء، فٌُمال فٌما كان ابتداء: )هذا مما  
ٌِْدٌِهْم{ أي مما اخترعوه من تلمابهم، ولٌس ما أُملى علٌهم فكتبوه، وعلى  ا َكتََبْت أَ عملته ٌدي فبلن(، فموله: }ِممَّ

ٌَْس فًِ لُلُوبِِهْم{}ٌَمُولُ  هذا لد ٌحمل لوله تعالى:  .(ٗ) وَن بِؤَْفَواِهِهْم َما لَ
ِ{ ]البمرة :   [، "أي بعدما كتبوه بؤٌدٌهم، وعرفوا أنه من 25لوله تعالى: }ثُمَّ ٌَمُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .(٘)ُصْنع أٌدٌهم، ٌمولون هذا أنزل من عند هللا"
 .(ٙ)الحك، وإنما فعلوا ذلن مع علمهم"لال السعدي:" وهذا فٌه إظهار الباطل وكتم  
 .(2)[، " أي لٌنالوا به عرض الدنٌا وحطامها الفانً"25لوله تعالى: }ِلٌَْشتَُروا بِِه ثََمًنا لَِلٌبًل{ ]البمرة :  
لال المراؼً:" أي لٌؤخذوا ألنفسهم فً ممابلة هذا المحّرؾ ثمنا، وهى الّرشى التً كانوا ٌؤخذونها  

 .(1)جزاء ما صنعوا"
ألل  -وإن جل -ؼرضا من أؼراض الدنٌا الدنٌبة، وهو -بما أشاروا إلٌه -لال اآللوسً:" أي لٌحصلوا 

 .(5)للٌل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العذاب الدابم، وحرموه من الثواب الممٌم"
مال، وؼٌر لال ابن عثٌمٌن: أي لٌؤخذوا به عوضاً للٌبلً وهذا العوض الملٌل هو الرباسة، والجاه، وال 

[ ؛ فمهما 22ذلن من أمور الدنٌا، كما لال تعالى: }لل متاع الدنٌا للٌل واآلخرة خٌر لمن اتمى{ ]النساء: 
حصل فً الدنٌا من رباسة، وجاه، ومال، وولد، فهو للٌل بالنسبة لآلخرة؛ كما جاء فً الحدٌث الصحٌح الذي 

 عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "لموضع سوط فً الجنة رواه اإلمام أحمد بن حنبل من حدٌث سهل بن سعد رضً هللا
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)خٌر من الدنٌا وما فٌها"

وأخرج ابن أبً حاتم " عن إبراهٌم، أنه كره كتابة المصاحؾ باألجر وتبل هذه اآلٌة: }فوٌل للذٌن  
 .(ٕٔ)ٌكتبون الكتاب بؤٌدٌهم{"

[، وذكروا 25تعالى:}ِلٌَْشتَُروا بِِه ثََمنَاً لَِلٌبلً{]البمرة:واختلؾ فً سبب وصؾ )الثمن( بالملٌل، فً لوله  
 فٌه وجهٌن:

                                                                                                                                                                                                       

ه. ولال ابن برٌ دة: جبُل لٌحٍ ودٍم ولٌل صهرٌج فً جهنم وحكى واٍد فً جهنم لو سٌرت فٌه جبال الدنٌا لماعت من شدة حّرِ
 الزهراوي أنه باب من أبواب جهنم. انتهى.

 .5ٖ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٔ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .5ٖ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 5/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 2ٓٔ/ٔ( انظر المحرر الوجٌز: ٕ)
 .5ٖ/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٖ)
 . )بتصرؾ ٌسٌر(.ٕٓٗ/ ٔفهانً :تفسٌر الراؼب األص ٗ
 . )بتصرؾ بسٌط(.1ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1)
 ٖٖٓ/ٔ( روح المعانً: 5)
رباط ٌوم  : فضل2ٖ، كتاب الجهاد والسٌر، باب ٕٖٕ؛ وأخرجه البخاري ص1ٖٖٕٔ، حدٌث رلم ٖٖٓ/٘(أخرجه أحمد ٓٔ)

 .15ٕٕفً سبٌل هللا، حدٌث رلم 
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ(:ص1ٓ2( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)



5ٙ 

 

5ٙ 

 

ْنٌَا لَِلٌٌل{، وهذا لول  أحدهما : أن الثمن  هو عرض الدنٌا، ووصفه بالملة لفنابه، كما لال تعالى:}لُْل َمتَاُع الدُّ
 .(ٕ)، وأبً العالٌة(ٔ)ابن عباس
 .(ٖ)"الثمن الملٌل الدنٌا بحذافٌرها" وسبل الحسن عن لوله: }ثمنا للٌبل{، لال: 

 ٗ()والثانً : أن الثمن الملٌل هو الرشا والمآكل التً كانت لهم، ووصفه بالملٌل لكونه حراما. روي عن السدي
 نحوه ذلن.

لال المراؼً:" ووصؾ الثمن بالملة ولد ٌكون كثٌرا، ألن كل ما ٌباع به الحك وٌترن ألجله فهو  
 .(٘)األشٌاء وأؼبلها"للٌل، ألن الحك أثمن 

فٌمكن المول بؤن صؾ هللا تعالى ما ٌؤخذونه بالملة، إما لفنابه وعدم ثباته، وإما لكونه حراما، ألن الحرام  
ال بركة فٌه وال ٌربو عند هللا. لال ابن إسحاق والكلبً : كانت صفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً كتابهم ربعة أسمر، 

الذي ٌبعث فً آخر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بل، ولالوا ألصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبً فجعلوه آدم سبطا طوٌ
الزمان لٌس ٌشبهه نعت هذا، وكانت لؤلحبار والعلماء رٌاسة ومكاسب، فخافوا إن بٌنوا أن تذهب مآكلهم 

 .(ٙ)ورٌاستهم، فمن ثم ؼٌروا
رها ثمن للٌل، فجعلوا باطلهم شركا ٌصطادون به ما فً ولال السعدي:" والدنٌا كلها من أولها إلى آخ 

أٌدي الناس، فظلموهم من وجهٌن: من جهة تلبٌس دٌنهم علٌهم، ومن جهة أخذ أموالهم بؽٌر حك، بل بؤبطل 
 .(2)الباطل، وذلن أعظم ممن ٌؤخذها ؼصبا وسرلة ونحوهما"

 تنبٌه على أمرٌن:ولال الرازي: "أما لوله تعالى: }لٌشتروا به ثمنا للٌبل{ فهو  
األول: أنه تنبٌه على نهاٌة شماوتهم ألن العالل ٌجب أن ال ٌرضى بالوزر الملٌل فً اآلخرة ألجل األجر  

 العظٌم فً الدنٌا، فكٌؾ ٌلٌك به أن ٌرضى بالعماب العظٌم فً اآلخرة ألجل النفع الحمٌر فً الدنٌا.
الثانً: أنه ٌدل على أنهم ما فعلوا ذلن التحرٌؾ دٌانةً؛ بل إنما فعلوه طلبا للمال والجاه، وهذا ٌدل على أن  

أخذ المال على الباطل وإن كان بالتراضً فهو محرم، ألن الذي كانوا ٌعطونه من المال كان على محبٍة 
 .(1)ورضا، ومع ذلن فمد نبَّه تعالى على تحرٌمه"

ٌِْدٌِهْم{]البمرة:لوله تعالى:}  ا َكتََبْت أَ ٌٌْل لَُهْم ِممَّ  .(5)[، "أي: من التحرٌؾ والباطل"25فََو
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" أي فشدة عذاب لهم على ما فعلوا من تحرٌؾ الكتاب" 
 .(ٔٔ)لال المراؼً:" أي فلهم عموبة عظٌمة من أجل كتابتهم هذا المحّرؾ" 
ا   [، " ووٌل لهم من أخذهم الرشوة وفعلهم 25ٌَْكِسبُوَن{]البمرة:لوله تعالى:}َوَوٌٌل لَُّهم ِممَّ

 .(ٕٔ)للمعاصً"
لال الطبري: أي:" مما ٌعملون من الخطاٌا، وٌجترحون من اآلثام، وٌكسبون من الحرام، بكتابهم  

 .(ٖٔ)الذي ٌكتبونه بؤٌدٌهم"
 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر:أي" ووٌل لهم مما أكلوا به من السحت" 

                                                             

 .2ٕٓ/ٕ(:ص15ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٕٔ/ٕ(:ص5ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘٘/!ٔ(:ص1ٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٕٓ/ٕ(:ص11ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔفسٌر المراؼً: ( ت٘)
 .5/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: 2)
 .٘ٙ٘/ ٖ( تفسٌر الرازي :1)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: 5)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 .2ٖٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
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 .(ٔ)نً "من المؤكول"لال الثعلبً: ٌع 
 .(ٕ)لال البٌضاوي:" ٌرٌد به الرشى" 
 .(ٖ)لال الصابونً:" أي ووٌل لهم مما ٌصٌبون من الحرام والسحت" 

 .(ٗ)لال المرطبً:"ولد كرر الوٌل تؽلٌظا لفعلهم" 
ا ٌَْكِسبُوَن{]البمرة:  [، وجهان :25وفً لوله تعالى:}َوَوٌٌل لَُّهم ِممَّ

 .(٘)والخطاٌا .وهذا لول أبً العالٌةأحدهما : من المعاصً 
 .(ٙ)والثانً : من المال الذي تضمنه ذكر الثمن. وهذا لول ابن عباس

وأصل )الكسب(: "العمل، فكل عامل عمبل بمباشرة منه لما عمل ومعاناة باحتراؾ، فهو كاسب لما  
 :  (1)، كما لال لبٌد بن ربٌعة(2)عمل"

 ِشْلَوهُ         ؼُْبٌس َكَواِسُب ال ٌَُمنَّ َطعَاُمَهاِلمعَفٍَّر لَْهٍد تَنَاَزَع 
لال الراؼب: "إن لٌل: لم ذكر }ٌَْكِسبُوَن{ بلفظ المستمبل و}َكتََبْت{ بلفظ الماضً؟ لٌل: تنبٌها على ما لال  

نبَّه ، ف(5)النبً صلّى هللا علٌه وسلّم: "من سّن سنة سٌبة فعلٌه وزرها ووزر من عمل بها إلى ٌوم المٌامة"
باآلٌة أن ما أضلّوه وأثبتوه من التؤوٌبلت الفاسدة، التً ٌعتمدها الجهلة، هو اكتساب وزر ٌكتسبونه باستمرار 

وكل ولٍت ومع كل َمن ٌضله هذا الً صنعوه، فمد صنعوا عملٌة مستمرة من الضبلل واإلضبلل عبر 

                                                             

 .ٕٕ٘/ٔتفسٌر الثعلبً: ( ٔ)
 .5ٓ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .2ٖٕ/ٕ(:ص51ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٖٕ/ٕ(:ص51ٖٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٖٕ/ٕ( تفسٌر الطبري:2)
النبٌلة . والبلم فً لوله " لمعفر " ، ترده إلى البٌت لبله : ، والبٌت من معلمته ٓٓٔ( انظر: شرح المعلمات السبع للزوزنً: 1)

 خنساء ضٌعت الفَِرٌَر ، فلم ٌَِرم ... عُرض الشمابك طوفها وبُؽَامها
والخنساء : البمرة الوحشٌة ، والفرٌر : ولدها . والشمابك : أرض ؼلٌظة بٌن رملتٌن ، أودعت هنان فٌه ولدها . وطوفها طوافها 

: صوتها صابحة باكٌة . ظلت تطوؾ وتنادي ولدها .ولوله : " لمعفر " ، أي طوفها وبؽامها من أجل " معفر "  حابرة . بؽامها
. والمعفر : الذي ألمً فً العفر ، وهو التراب ، صادت ولدها الذباب. لهد : هو ولد البمر ، لطٌؾ الجسم أبٌض اللون. والشلو : 

 بر ، وهً الذباب. ال ٌمن طعامها : تكسب طعامها بنفسها ، فبل ٌمن علٌها أحد.العضو من اللحم ، أو الجسد كله. وؼبس : ؼ
ٌِْه َوَسلََّم : ) َمْن َسنَّ 2ٔٓٔ(رواه مسلم )5) ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ رضً هللا عنه لال: لَاَل َرسُوُل َّللاَّ ْسبَلِم (، َعْن َجِرٌِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ فًِ اإْلِ

ٌء . َوَمْن َسنَّ فًِ اإْلِ سُنَّةً َحَسنَةً فَعُمِ  ًْ ْسبَلِم سُنَّةً َسٌِّبَةً فَعُِمَل َل بَِها بَْعَدهُ كُتَِب لَهُ ِمثُْل أَْجِر َمْن َعِمَل بَِها ، َواَل ٌَْنمُُص ِمْن أُُجوِرِهْم َش
ٌِْه ِمثُْل ِوْزِر َمْن َعِمَل بَِها ، َواَل ٌَْنمُُص ِمْن أَْوَزارِ  ءٌ بَِها بَْعَدهُ كُتَِب َعلَ ًْ  . ِهْم َش

وفً الحدٌث "التحذٌر من السنن السٌبة ، وأن من سن سنة سٌبة فعلٌه وزرها ووزر من عمل بها إلى ٌوم المٌامة ، حتى لو 
كانت فً أول األمر سهلة ثم توسعت فإن علٌه وزر هذا التوسع ، مثل لو أن أحدا من الناس رخص ألحد فً شًء من المباح 

ى المحرم ولرٌبا ، فإنه إذا توسع األمر بسبب ما أفتى به الناس فإن علٌه الوزر ، ووزر من عمل الذي ٌكون ذرٌعة واضحة إل
 (.55ٔبها إلى ٌوم المٌامة " . شرح رٌاض الصالحٌن" )ص 

ٌِْه َوَسلََّم : )اَل تُْمتَُل نَْفٌس ظُ  ُ َعَل ِ َصلَّى َّللاَّ ِل ِكْفٌل وعن ابن مسعود رضً هللا عنه لَاَل : َلاَل َرسُوُل َّللاَّ ْلًما إِالَّ َكاَن َعلَى اْبِن آَدَم اأْلَوَّ
َل َمْن َسنَّ اْلمَتَْل( رواه البخاري )  (22ٙٔ( ومسلم )ِٖٖٖٙمْن َدِمَها ، أِلَنَّهُ َكاَن أَوَّ

ٌْبًا ِمنْ   :لال النووي ْسبَلم ، َوهَُو : أَنَّ كُّل َمْن اِْبتََدَع َش ٌِْه ِمثْل ِوْزر كُّل َمْن اِْلتََدى بِِه فًِ  َوَهذَا اْلَحِدٌث ِمْن لََواِعد اإْلِ الشَّّر َكاَن َعلَ
ٌَاَمة" انتهى   .ذَِلَن اْلعََمل إَِلى ٌَْوم اْلِم

فاألب الذي أساء تربٌة أوالده ، وكان لدوة سٌبة لهم ، والتدوا به فً سلوكٌاته فً المنحرفة ، ٌتحمل وزر أوالده ، ألنه هو 
األوالد أٌضاً وزر أفعالهم كامبلً ، ال ٌنتمص منها شًء، ولد كان الواجب على هذا األب أن ٌحسن ، وعلى  السبب فً انحرافهم

ٌِْه َوَسلَّمَ  تربٌة أوالده ، وٌموم بالمسإولٌة التً أوجبها هللا علٌه خٌر لٌام ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ : ) كُلُّكُْم َراعٍ، َوكُلُّكُْم   ، ولد لال َرسُوَل َّللاَّ
ٌْتِِه َوهَُو َمْسبُوٌل َعْن َرِعٌَّتِِه( رواه البخاري ) َمْسبُولٌ  ُجُل َراعٍ َعلَى أَْهِل بَ  (.1ٕ5ٔ( ومسلم )2ٖٔ1َعْن َرِعٌَّتِِه... َوالرَّ

"الرجل راع فً أهل بٌته ، فً زوجته ، فً ابنه ، فً بنته ، فً أخته ، فً عمته ، فً خالته ، كل من  :لال الشٌخ ابن عثٌمٌن 
هو راع فً أهل بٌته ، ومسإول عن رعٌته ، ٌجب علٌه أن ٌرعاهم أحسن رعاٌة ، ألنه مسإول عنهم ". شرح فً بٌته ، 

  .(. وهللا أعلم2ٖٖرٌاض الصالحٌن" )ص 
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لكتابة متضمنة للمول وزابدة علٌه، إذ هو العصور، و)إن لٌل( لم ذكر الكتابة دون المول؟ )لٌل( لّما كانت ا
كذب باللسان والٌد، صار أبلػ. وألن كبلم الٌد ٌبمى رسمه وأثره فً الهداٌة أو اإلضبلل، والمول ربما 

 .(ٔ)ٌضمحل أثره"
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: الوعٌد على الذٌن ٌكتبون الكتاب بؤٌدٌهم، ثم ٌمولون هذا من عند هللا وهم كاذبون. ٔ.

ومنها: أنهم ٌفعلون ذلن من أجل الرباسة، والمال، والجاه؛ لموله تعالى: }لٌشتروا به ثمناً للٌبًل{؛ ولد ورد  ٕ.
 الوعٌد على من طلب علماً ٌبتؽى به وجه هللا لٌنال عرضاً من الدنٌا.

 [.22ومنها: أن الدنٌا كلها مهما بلؽت فهً للٌل، كما لال تعالى: }لل متاع الدنٌا للٌل{ ]النساء:  ٖ.

 ومنها: أن الجزاء بحسب العمل؛ لموله تعالى: }فوٌل لهم مما كتبت أٌدٌهم{. ٗ.

د؛ وهذه ؼٌر ومنها: إثبات العلل، واألسباب؛ لموله تعالى: }مما كتبت أٌدٌهم{؛ فإن هذا بٌان لعلة الوعٌ  ٘.
 الفابدة السابمة؛ ألن الفابدة السابمة جزاإهم بمدر ما كتبوا؛ وهذه بٌان السبب.

ومنها: أن عموبة المول على هللا بؽٌر علم تشمل الفعل، وما ٌنتج عنه من كسب محرم؛ لموله تعالى:   ٙ.
ب فإنه ٌؤثم به اإلنسان؛ }فوٌل لهم مما كتبت أٌدٌهم ووٌل لهم مما ٌكسبون{؛ فما نتج عن المحرم من الكس

 .مثبلً: إنسان عمل عمبلً محرماً . كالؽش . فإنه آثم بالؽش؛ وهذا الكسب الذي حصل به هو أٌضاً آثم به
: "فإن هللا ذم الذٌن ٌحرفون . ومن الفوابد أٌضا، ذم الذٌن ٌحرفون الكلم عن مواضعه، لال شٌخ اإلسبلم2

تاب والسنة، على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذٌن ال الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الك
ٌعلمون الكتاب إال أمانً، وهو متناول لمن ترن تدبر المرآن ولم ٌعلم إال مجرد تبلوة حروفه، ومتناول لمن 

ن، كتب كتابا بٌده مخالفا لكتاب هللا، لٌنال به دنٌا ولال: إنه من عند هللا، مثل أن ٌمول: هذا هو الشرع والدٌ
وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معمول السلؾ واألبمة، وهذا هو أصول الدٌن، الذي ٌجب اعتماده على 

األعٌان والكفاٌة، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة، لببل ٌحتج به مخالفه فً الحك الذي ٌموله. 
مثل كثٌر من المنتسبٌن إلى الفمهاء مع وهذه األمور كثٌرة جدا فً أهل األهواء جملة، كالرافضة، وتفصٌبل 

 .(ٕ)شعبة من حال األهواء"
 والحمٌمة أن المرآن بمثل هذا الحدٌث المتكرر والموثك عن بنً إسرابٌل وفظابعهم ٌنبه على أمرٌن: 

 أحدهما: أن تارٌخ الٌهود والنصارى كفرع عنهم هو تارٌخ متصل، وما أشبه اللٌلة بالبارحة.
عالى ٌُمنُّ على أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ببٌان زالت ومهالن ومهاوي الذٌن من لبلهم حتى ٌعلوا ما نشؤ من والثانً: أن هللا ت

 شٍر فٌهم فٌتداركوه. والحمد هلل رب العالمٌن.
 المرآن

 ِ نَا النَّاُر إِالَّ أٌََّاًما َمْعُدوَدةً لُْل أَتََّخْذتُْم ِعْنَد َّللاَّ ِ َما اَل }َولَالُوا لَْن تََمسَّ ُ َعْهَدهُ أَْم تَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ َعْهًدا فَلَْن ٌُْخِلَؾ َّللاَّ
 [1ٓ({ ]البمرة : 1ٓتَْعلَُموَن )
 التفسٌر:

: -أٌها الرسول مبطبل دعواهم-ولال بنو إسرابٌل: لن تصٌبنا النار فً اآلخرة إال أٌاًما للٌلة العدد. لل لهم 
 ال ٌخلؾ عهده؟ بل إنكم تمولون على هللا ما ال تعلمون بافترابكم الكذب. أعندكم عهد من هللا بهذا، فإن هللا

 :(ٖ)اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على ألوال 
أحدها: لٌل :إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال للٌهود : "من أهل النار" . لالوا : نحن، ثم تخلفونا أنتم، فمال : "كذبتم لمد علمتم 

 .(ٗ)ه اآلٌةأنا ال نخلفكم"، فنزلت هذ

                                                             

 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
االمام دمحم بن سعود  هـ(، تحمٌك: د. دمحم رشاد سالم، جامعة2ٕ1( درء تعارض العمل والنمل، شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة)تٕ)

 . 21-22/ٔم: 55ٔٔهـ، ٔٔٗٔ، ٕاالسبلمٌة، المملكة العربٌة السعودٌة، ط
، وتفسٌر 2ٕ٘-2ٕٗ/ٕ، وانظر:الطبري: 2ٕٙ-2ٖٕ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: ٕٙ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٖ)

 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ-ٓٔ/ٕالمرطبً: 
بكر بن مردوٌه رحمه هللا : حدثنا عبد الرحمن بن جعفر ، حدثنا دمحم بن دمحم بن صخر ، حدثنا أبو عبد (لال الحافظ أبو ٗ)

الرحمن الممرئ ، حدثنا لٌث بن سعد ، حدثنً سعٌد بن أبً سعٌد ، عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : لما فتحت خٌبر 
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والثانً: روي عن ابن عباس: " كانت ٌهود ٌمولون : إنما مدة الدنٌا سبعة آالؾ سنة، وإنما ٌعذب هللا الناس 
ٌوم المٌامة بكل ألؾ سنة من أٌام الدنٌا ٌوما واحدا من أٌام اآلخرة، وإنها سبعة أٌام. فؤنزل هللا فً ذلن من 

 ، نحو ذلن.(ٖ)وابن زٌد (ٕ)، وروي عن مجاهد(ٔ)معدودة{ اآلٌة" لولهم : }ولالوا لن تمسنا النار إال أٌاما
والثالث: ولٌل: أن الٌهود لالت إن هللا ألسم أن ٌدخلهم النار أربعٌن ٌوما عدد عبادتهم العجل، فؤكذبهم هللا، 

 نحو ذلن ، (1)، والضحان(2)، وأبً العالٌة(ٙ)، وعن السدي(٘)، ولتادة(ٗ)كما تمدم. لاله ابن عباس
لرابع: ولٌل: زعم الٌهود أنهم وجدوا فً التوراة مكتوبا أن ما بٌن طرفً جهنم مسٌرة أربعٌن سنة إلى أن وا

ٌنتهوا إلى شجرة الزلوم. ولالوا : إنما نعذب حتى ننتهً إلى شجرة الزلوم فتذهب جهنم وتهلن. لاله ابن 
 مثل ذلن. (ٓٔ)، وري عن الضحان(5)عباس
ٌَّاًما َمْعُدوَدةً{]البمرة: لوله تعالى: }َولَالُوا لَنْ   [، أي لال الٌهود"لن ندخل النار إِال أٌاماً 1ٓتََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أَ
 .(ٔٔ)لبلبل"
 .(ٕٔ)لال الزمخشري: "أربعٌن ٌوما عدد أٌام عبادة العجل" 
من عذاب لال السعدي:" ذكر أفعالهم المبٌحة، ثم ذكر مع هذا أنهم ٌزكون أنفسهم، وٌشهدون لها بالنجاة  

هللا، والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إال أٌاما معدودة، أي: للٌلة تعد باألصابع، فجمعوا بٌن اإلساءة 
 .(ٖٔ)واألمن"

 : (ٗٔ)وفً )األٌام المعدودة(،  لوالن 
ن ، ورواه الضحا(1ٔ)، وأبً العالٌة(2ٔ)، وعكرمة(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)أحدهما : أنها أربعون ٌوماً، وهذا لول لتادة

 .(5ٔ)عن ابن عباس
 ومن لال بهذا اختلفوا فً تمدٌرهم لها باألربعٌن على وجهٌن: 

                                                                                                                                                                                                       

مال  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "اجمعوا لً من كان من الٌهود هاهنا" فمال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من أهدٌت لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شاة فٌها سم ، ف
ًّ عن شًء إن  أبوكم ؟" لالوا : فبلن. لال : "كذبتم ، بل أبوكم فبلن". فمالوا : صدلت وبَِرْرت ، ثم لال لهم : "هل أنتم صادل

نعم ، ٌا أبا الماسم ، وإن كذبنان عرفت كذبنا كما عرفته فً أبٌنا. فمال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من أهل النار سؤلتكم عنه ؟". لالوا : 
ول هللا ثم لال لهم رس؟" فمالوا : نكون فٌها ٌسًٌرا ثم تخلفونا فٌها. فمال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "اخسؤوا ، وهللا ال نخلفكم فٌها أبًدا". 

ا  ًّ عن شًء إن سؤلتكم عنه ؟". لالوا : نعم ٌا أبا الماسم. فمال : "هل جعلتم فً هذه الشاة سمًّ ؟". فمالوا : ملسو هيلع هللا ىلص : "هل أنتم صادل
ًٌا لم ٌضرن.] مسند أ حمد نعم. لال  : "فما حملكم على ذلن ؟". فمالوا : أردنا إن كنت كاذبًا أن نسترٌح منن ، وإن كنت نب

(، ٙٓٗٔ(، وأخرج نحوه الطبري)ٖ٘٘ٔٔ( وسنن النسابً الكبرى برلم )5ٕٗٗ،  ٖٔٙٔ( وصحٌح البخاري برلم )ٔ٘ٗ/ٕ)
 [.ٖٗٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٙ٘ٔ/ٔ(:ص1ٔ٘، ونحوه أخرج ابن أبً حاتم عن عكرمة)22ٕ-2ٕٙ/ٕ(:2ٓٗٔو)
 .٘٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٔم)، وابن أبً حات21ٕ-22ٕ/ٕ(:صٔٔٗٔ(، و)ٓٔٗٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .21ٕ/ٕ(:ص: ٗٔٗٔ(، و)ٖٔٗٔ(، و)ٕٔٗٔ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .22ٕ/ٕ(:ص5ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 2ٕ٘-2ٕٗ/ٕ(:ص55ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٓٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٔٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٕٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .22ٕ/ٕ(:ص1ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 . 2ٕ٘/ٕ(:صٗٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٙ٘ٔ/ٔ(:ص1ٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .2٘( تفسٌر السعدي: ٖٔ)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٖٓٗٔ(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٔٓٗٔتفسٌر الطبري)(انظر: ٙٔ)
 .22ٕ-2ٕٙ/ٕ(:ص2ٓٗٔ(، و)ٙٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٕٓٗٔ(انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/ٕ(:ص55ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)



ٔٓٓ 

 

ٔٓٓ 

 

 .(ٕ)، ولتادة(ٔ)األول: لال بعضهم : ألنها عدد األٌام التً عبدوا فٌها العجل . روي ذلن عن ابن عباس
ٌرة أربعٌن واآلخر: ولٌل: أن الٌهود ٌزعمون أنهم، وجدوا فً التوراة مكتوباً، أن ما بٌن طرفً جهنم مس

سنة، وهم ٌمطعون مسٌرة كل سنة فً ٌوم، فإذا انمطع المسٌر انمضى العذاب، وهلكت النار. روي ذلن عن 
 ،  وهذا لول من لدر )المعدودة( باألربعٌن.(ٖ)ابن عباس

ة، والمول الثانً : أن المعدودة التً تمسهم فٌها النار سبعة أٌام، ألنهم زعموا، أن عمر الدنٌا سبعة آالؾ سن
وأنهم ٌُعَذَّبُون عن كل ألؾ سنة ٌوماً، وهذا لول مجاهد

، وروي (٘)، ورواٌة سعٌد بن جبٌر، عن ابن عباس(ٗ)
 ، نحو ذلن.(ٙ)عن ابن زٌد

ِ َعْهًدا{ ]البمرة :   [، أي: لل با دمحم"هل أعطاكم هللا المٌثاق والعهد 1ٓلوله تعالى: }لُْل أَتََّخْذتُْم ِعْنَد َّللاَّ
 .(2)بذلن؟"

 .(1)لال مجاهد:" موثما من هللا بذلن أنه كما تمولون؟" 
. وروي عن (5)لال لتادة:" فمال هللا:أتخذتم عند هللا عهدا بهذا الذي تمولون؟ ألكم بهذا حجة وبرهان" 

 نحو ذلن. (ٓٔ)الربٌع بن أنس
فعملتم بما  لال الحسن:" أي هل عندكم من هللا من عهد أنه لٌس معذبكم؟ أم هل أرضٌتم هللا بؤعمالكم 

 .(ٔٔ)افترض علٌكم وعهد إلٌكم"
 .(ٕٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي أأخذتم عند هللا عهداً أن ال تمسكم النار إال أٌاماً معدودة"

 .(ٖٔ)لال النسفً:" أي عهد إلٌكم أنه ال ٌعذبكم إال هذا الممدار" 
تّدعون ال ٌكون إال بناًء  لال أبو السعود: أي هل عندكم من هللا" خبَراً أو وعداً بما تزعمون فإن ما 

 .(ٗٔ)على وعٍد لوي ولذلن َعبَّر عنه بالعهد"
 :(٘ٔ)واختلؾ فً تفسٌر )العهد( هنا، على لولٌن 

 األول: أن العهد من هللا تعالى فً هذه اآلٌة المٌثاق والوعد، والمعنى: هل عاهدكم هللا على هذا الذي تدعون؟
للتم ال إله إال هللا وآمنتم وأطعتم فتدلون بذلن وتعلمون أنكم والثانً: ولال ابن عباس وؼٌره: "معناه هل 

 . والمعنى: هل أسلفتم عند هللا أعماال توجب ما تدعون؟(ٙٔ)خارجون من النار؟"
ُ َعْهَدهُ{ ]البمرة :   [، أي:" إن اتخذتم عند هللا عهداً فلن ٌخلؾ هللا 1ٓلوله تعالى: }فَلَْن ٌُْخِلَؾ َّللاَّ
 .(2ٔ)عهده"
 .(1ٔ)و السعود:" أي إن كان األمر كذلن فلن ٌُخِلفَه"لال أب 

                                                             

 .2ٕٗ/ٕ(:ص55ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ(:ص1ٔٙ، وابن أبً حاتم)2ٕ٘/ٕ(:صٖٓٗٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٗٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .21ٕ/ٕ(:ص: ٗٔٗٔ(، و)ٖٔٗٔ(، و)ٕٔٗٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .21ٕ-22ٕ/ٕ(:صٔٔٗٔ(، و)ٓٔٗٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .22ٕ/ٕ(:ص5ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٙ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 2)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص1ٔ5( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص1ٔ1( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .2٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص1ٕٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 . 2ٖ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٔ)
 .)بتصرؾ بسٌط(.ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٗٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: ٙٔ)
 .2ٖ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 1٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: 2ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 1ٔ)



ٔٓٔ 

 

ٔٓٔ 

 

 .(ٔ)لال ابن عثٌمٌن: "أي إن اتخذتم عند هللا عهداً فلن ٌخلفه؛ ألن هللا سبحانه وتعالى ال ٌخلؾ المٌعاد" 
علٌه ما لم  [، "أي أم تكذبون على هللا فتمولون1ٓلوله تعالى: }أَْم تَمُولُوَن َعلَى هللا َما الَ تَْعلَُموَن{ ]البمرة: 
 .(ٕ)ٌمله"

 .(ٖ)لال لتادة:" لال الموم الكذب والباطل، ولالوا على هللا ما ال ٌعلمون" 
 :(ٗ)[، لوالن1ٓوفً إعراب}أم{]البمرة: 

 أحدهما: أن تكون معادلة بمعنى أى األمرٌن كابن على سبٌل التمرٌر، ألن العلم والع بكون أحدهما.  
واالستفهام للتمرٌر المإدي إلى التبكٌت لتحمك العلِم بالشك األخٌِر كؤنه لال أبو السعود:" وام متصلةٌ  

  .(٘)لٌل أم لم تتخذوه بل تتمّولون علٌه تعالى"
والثانً: أن تكون منمطعة بمعنى )بَلى(، وإثبات لما بعد حرؾ النفً وهو لوله : }لَْن تََمسَّنَا النَّاُر{، أى بلى 

 فٌِها خاِلُدوَن، واالستفهام إلنكار االتخاِذ ونفٌِه.تمسكم أبدا، بدلٌل لوله : }هُْم 
 لال السعدي:" فؤخبر تعالى أن صدق دعواهم متولفة على أحد هذٌن األمرٌن اللذٌن ال ثالث لهما: 

 األول:  إما أن ٌكونوا لد اتخذوا عند هللا عهدا، فتكون دعواهم صحٌحة.
 ، فٌكون أبلػ لخزٌهم وعذابهم.والثانً: وإما أن ٌكونوا متمولٌن علٌه فتكون كاذبة

ولد علم من حالهم أنهم لم ٌتخذوا عند هللا عهدا، لتكذٌبهم كثٌرا من األنبٌاء، حتى وصلت بهم الحال   
إلى أن لتلوا طابفة منهم، ولنكولهم عن طاعة هللا ونمضهم المواثٌك، فتعٌن بذلن أنهم متمولون مختلمون، 

 .(ٙ)لٌه ببل علم، من أعظم المحرمات، وأشنع المبٌحات"لابلون علٌه ما ال ٌعلمون، والمول ع
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: أن الٌهود ٌمرون باآلخرة، وأن هنان ناراً، لموله تعالى: }ولالوا لن تمسنا النار إال أٌاماً  ٔ.
 معدودة{؛ لكن هذا اإللرار ال ٌنفعهم؛ ألنهم كذبوا دمحماً  ملسو هيلع هللا ىلص؛ وعلى هذا لٌسوا بمإمنٌن.

اً، وإما جهبلً؛ واألول ألرب؛ لموله تعالى: }أم تمولون على ومنها: أنهم لالوا على هللا ما ال ٌعلمون، إما كذب ٕ.
 هللا ما تعلمون.

ومنها: حسن مجادلة المرآن؛ ألنه حصر هذه الدعوى فً واحد من أمرٌن، وكبلهما منتٍؾ: }أتخذتم عند  ٖ.
نا متصلة؛ أما هللا عهداً فلن ٌخلؾ هللا عهده أم تمولون على هللا ما ال تعلمون{؛ وهذا على المول بؤن }أم{ ه

 على المول بؤنها منمطعة فإنه لٌس فٌها إال إلزام واحد.
ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى لن ٌخلؾ وعده؛ وكونه ال ٌخلؾ الوعد ٌتضمن صفتٌن عظٌمتٌن هما:  ٗ.

الصدق، والمدرة، ألن إخبلؾ الوعد إما لَكِذب، وإما لعجز؛ فكون هللا . جلَّ وعبل . ال ٌخلؾ المٌعاد ٌمتضً 
 كمال صدله، وكمال لدرته.

ببل علم؛ لموله تعالى: }أم تمولون على هللا ما ال تعلمون{؛ والمول ومنها: أن من دأب الٌهود المول على هللا  ٘.
م، أو  على هللا ٌتضمن المول علٌه فً أحكامه، وفً ذاته، وصفاته؛ من لال علٌه ما ال ٌعلم بؤنه حلَّل، أو حرَّ

مد لال على هللا أوجب، فمد لال على هللا ببل علم؛ ومن أثبت له شٌباً من أسماء، أو صفات لم ٌثبته هللا لنفسه ف
ً عن ظاهره من  ً من أسمابه وصفاته فمد لال على هللا ببل علم؛ ومن صرؾ شٌبا ببل علم؛ ومن نفى شٌبا

 نصوص الكتاب والسنة ببل دلٌل فمد لال على هللا ببل علم.
ٌتسرع  ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم اإلفتاء ببل علم؛ وعلى هذا ٌجب على المفتً أن ٌتمً هللا عّز وجّل، وأال .ٙ

 فً اإلفتاء؛ ألن األمر خطٌر.
. ومن فوابد اآلٌة: أن كثٌرا من الناس ٌعتمدون على صحبة األولٌاء، وٌطلمون عنان أنفسهم فى المعاصً 2

والشهوات، وٌمولون : سمعنا من سٌدى فبلن ٌمول : من رآنا ال تمسه النار. وهذا ؼلط وؼرور، ولد لَاَم 
                                                             

 .ٕٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص1ٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٖ/ٔ، وتفسٌر النسفً: 1٘ٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٗ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 .2٘( تفسٌر السعدي: ٙ)



ٕٔٓ 

 

ٕٔٓ 

 

 ِ ٌٍْش  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرسُوُل َّللاَّ ٌَا َمْعَشَر لَُر ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوأَْنِذْر َعِشٌَرتََن األَْلَربٌَِن{ لَاَل :   -أَْو َكِلَمةً نَْحَوَها  -ِحٌَن أَْنَزَل َّللاَّ
ٌْبًا، ٌَا بَنًِ َعْبِد َمنَاٍؾ الَ أُْؼنًِ َعْنكُْم  ِ َش ٌَا َعبَّاُس ْبَن َعْبِد اْشتَُروا أَْنفَُسكُْم، الَ أُْؼنًِ َعْنكُْم ِمَن َّللاَّ ٌْبًا،  ِ َش ِمَن َّللاَّ

 ِ ِ الَ أُْؼنًِ َعْنِن ِمَن َّللاَّ ةَ َرسُوِل َّللاَّ ٌْبًا، َوٌَا َصِفٌَّةُ َعمَّ ِ َش ٌَا فَاِطَمةُ بِْنَت  اْلُمطَِّلِب الَ أُْؼنًِ َعْنَن ِمَن َّللاَّ ٌْبًا، َو َش
ٍد َسِلٌنًِ َما ِشبِْت ِمْن َماِلً الَ أُْؼنِ  ٌْبًا"ُمَحمَّ ِ َش ولد روي عن ربٌعة بن كعب األسلمً رضً   (ٔ)ً َعْنِن ِمَن َّللاَّ

هللا عنه لال: كنت أبٌت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤتٌته بَوضوبه وحاجته، فمال لً: "سل"، فملت: أسؤلن مرافمتن فً 
 .(ٕ)" السجود ثرةالجنة، فمال: "أَْو ؼٌَر ذلن؟!"، للت: هو ذان، لال: "فؤعنً على نفسن بك

                                                             

ٌِْه َوَسلََّم أللاربه األلربٌن : عمه ، وعمته ، وابنته ؛ ٕٙٓ( ومسلم )2ٖٕ٘البخاري ) (رواهٔ) ُ َعلَ (. فهذا كبلم النبً َصلَّى َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم ، وٌلوذون  فما بالن بمن هم أبعد ؟ فعدم إؼنابه عنهم شٌبا من باب أولى ُ َعلَ ، فهإالء الذٌن ٌتعلمون بالرسول َصلَّى َّللاَّ

، وٌستجٌرون به الموجودون فً هذا الزمن ولبله : لد ؼرهم الشٌطان واجتالهم عن طرٌك الحك ؛ ألنهم تعلموا بما لٌس به 
ٌِْه َوَسلََّم هو اإلٌمان به واتباعه ُ َعلَ   .بمتعلك؛ إذ الذي ٌنفع بالنسبة للرسول َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّ  ُ َعلَ ، فإنه لام بهذا األمر َٕٗٔم ألمر ربه فً لوله تعالى : ) َوأَْنِذْر َعِشٌَرتََن ( الشعراء/ففً الحدٌث امتثال النبً َصلَّى َّللاَّ
أتم المٌام ؛ فدعا وعم وخصص ، وبٌن أنه ال ٌنجً أحدا من عذاب هللا بؤي وسٌلة ، بل الذي ٌنجً هو اإلٌمان به واتباع ما جاء 

ٌْهِ  به ُ َعلَ ُ  ، وإذا كان المرب من النبً َصلَّى َّللاَّ َوَسلََّم ال ٌؽنً عن المرٌب شٌبا ؛ دل ذلن على منع التوسل بجاه النبً َصلَّى َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم  ُ َعلَ ٌِْه َوَسلََّم ال ٌنتفع به إال النبً َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَ ٌِْه َوَسلََّم ؛ ألن جاه النبً َصلَّى َّللاَّ ، ولهذا كان أصح لولً أهل العلم َعلَ

ٌِْه َوَسلََّم " انتهى مختصراتحرٌم التوسل بج ُ َعلَ  (.11ٕ-1ٕ٘/5مجموع فتاوى ورسابل ابن عثٌمٌن " ) ".) اه النبً َصلَّى َّللاَّ
المعٌار الحمٌمً هو اتباع ما جاء فً المرآن الكرٌم والسنة المطهرة لوال وعمبل واعتمادا ،  "  :وٌمول الشٌخ ابن باز رحمه هللا

ولال : "ٌا معشر لرٌش  -رواه مسلم  –تجدي ، كما لال ملسو هيلع هللا ىلص: "من أبطؤ به عمله لم ٌسرع به نسبه"  أما األنساب فإنها ال تنفع وال
اشتروا أنفسكم من هللا ال أؼنً عنكم من هللا شٌبا"، وهكذا لال لعمه العباس وعمته صفٌة وابنته فاطمة ، ولو كان النسب ٌنفع 

  .(.وهللا أعلم51/ٖوى ابن باز " )مجموع فتا .أحدا لنفع هإالء " انتهى
 (.15ٗ) ٖٖ٘/ ٔ(رواه مسلم فً كتاب الصبلة، باب فضل السجود والحث علٌه ٕ)

 :وٌتعلك بهذا الحدٌث فوابد
لمد كان ربٌعة بن كعب األسلمً رضً هللا عنه ٌخدم النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌبٌت معه، وٌؤتٌه بَوضوبه وحاجته، وكانت : الفابدة األولى

ذ كان نفسه توالة بذلن إلى الجنة؛ ولذلن سؤل النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌدعو له أن ٌكون رفٌمًا له فً الجنة، وهذا ٌدل على علو همته؛ إ
لم تَتُْك نفسُه  بإمكانه أن ٌسؤل الدنٌا بؤسرها، ٌسؤل المال والمتاع الزابل، إال إنه لما خٌره الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بشًء ٌشفع له فٌه عند ربه

المإمن  إال إلى أعلى المعالً، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌنظر إلى خٌرة أخرى: "أَْو ؼٌَر ذلن"، فتمسن بما اختاره أواًل، وهكذا
 .ٌنبؽً أن ٌكون ذا همة عالٌة مترفعة عن الدناٌا، توالة إلى ما عند هللا تعالى

استحباب شكر اإلنسان لمن ٌمدم له خدمة أو عمبًل؛ فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص أحب أن ٌكافا ربٌعة على خدمته دل الحدٌث على : الفابدة الثانٌة
: "ال له؛ فلذلن خٌره فٌما ٌرٌد، ولد جاء فً حدٌث األشعث بن لٌس الكندي وأبً هرٌرة رضً هللا عنهما: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال

، وصححه 2ٖٓ/ ٗ، ومن طرٌمه الضٌاء فً األحادٌث المختارة ٕٕٔ،  ٘ /ٕٔٔالناَس"؛ رواه أحمد:ٌشكر هللاَ َمن ال ٌشكر 
، ٔٙٗ، 11ٖ، ٕٖٓ، 5ٕ٘، 1ٕ٘/ ٕ(، وحدٌث أبً هرٌرة نحوه: رواه أحمد 52ٔاأللبانً فً صحٌح الترؼٌب والترهٌب )

ذي فً كتاب البر والصلة، باب ما جاء (، والترم1ٔٔٗ) ٕ٘٘/ ٗ، وأبو داود فً كتاب األدب، باب فً شكر المعروؾ 5ٕٗ
(، 1ٕٔ) 1٘(، ولال: هذا حدٌث حسن صحٌح، والبخاري فً األدب المفرد ص5٘ٗٔ) 5ٖٖ/ ٗفً الشكر لمن أحسن إلٌن 

( وصحٌح الترؼٌب ٔٓٙٙ(، واأللبانً فً صحٌح الجامع )2ٖٓٗ) 51ٔ/ 1، وصححه ابن حبان ٕٖٙوالطٌالسً ص 
سن وشكره من محاسن األخبلق التً دعا إلٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص بموله وفعله، وجحود ذلن وإهماله (، فاإلحسان للمح52ٖوالترهٌب )

 .من مساوئ األخبلق التً ٌنبؽً أن ٌترفع عنها المإمن
، وفً هذا دلٌل الصبلة ٌكثر منلما كانت الجنة ال تنال إال بالعمل الصالح أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ربٌعة رضً هللا عنه أن : الفابدة الثالثة

على مشروعٌة اإلكثار من صبلة النوافل، ولد شرع هللا تعالى لنا فً الٌوم واللٌلة صلوات كثٌرة، وصبلة النفل مشروعةٌ فً كل 
اإلجمال، وخمسة على التفصٌل، وهً إجمااًل: من صبلة الفجر حتى ارتفاع ولت، إال أولات النهً عن الصبلة)وهً ثبلثة على 

(، وأفضلها صبلة .الشمس لٌَِد رمح، ومن استواء الشمس فً وسط السماء حتى تزول، ومن صبلة العصر حتى تؽٌب الشمس
 ملسو هيلع هللا ىلص: "استمٌموا ولن تُحصوا، واعلموا أن خٌر اللٌل، وفً حدٌث ثوبان رضً هللا عنه مولى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: لال رسول هللا

، وابن ماجه فً كتاب الطهارة وسننها، باب 2ٕٙ/ ٘) رواه أحمد أعمالكم الصبلة"؛ رواه أحمد وابن ماجه وهو صحٌح
(، ولال الحاكم فً 2ٖٓٔ) ٖٔٔ/ ٖ(، وصححه ابن حبان ٘٘ٙ) 2ٗٔ/ ٔ(، والدارمً 22ٕ) ٔٓٔ/ ٔالمحافظة على الوضوء 

: إسناده ثابت عن ثوبان، 1ٙٔ/ ٗ: صحٌح على شرط الشٌخٌن، ولال العمٌلً فً الضعفاء ٕٕٔ/ ٔالمستدرن على الصحٌحٌن 
بدالهادي )تنمٌح تحمٌك أحادٌث التعلٌك (: رواه ابن ماجه بإسناد صحٌح، ولال ابن ع52/ ٔولال المنذري )الترؼٌب والترهٌب 

/ ٕ(: الحدٌث صحٌح، وصححه األلبانً فً إرواء الؽلٌل 1ٓٔ/ ٗ(: هو حدٌث صحٌح، ولال الحافظ )فتح الباري ٕٗٔ/ ٖ
، وصبلة الضحى (، فٌنبؽً للمسلم أال ٌؽفل عن نوافل الٌوم. واللٌلة؛ كالسنن الرواتب،5ٕ٘( وصحٌح الجامع )ٕٔٗ) ٖ٘ٔ
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 المرآن
 [1ٔ({ ]البمرة : 1ٔ}بَلَى َمْن َكَسَب َسٌِّبَةً َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ فَؤُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن )

 التفسٌر:
ته إلى الكفر، واستولت علٌه ذنوبه ِمن جمٌع جوانبه وهذا ال فُحْكُم هللا ثابت: أن من  ارتكب اآلثام حتى َجرَّ

 ٌكون إال فٌمن أشرن باهلل، فالمشركون والكفار هم الذٌن ٌبلزمون نار جهنم مبلزمة دابمةً ال تنمطع.
 .(ٔ)[، " أي: بلى تمسكم النار وتخلدون فٌها"1ٔلوله تعالى: }بَلَى{]البمرة: 
 .(ٕ)الزمخشري:" أى بلى تمسكم أبدا، بدلٌل لوله: }هُْم فٌِها خاِلُدوَن{"لال  
 .(ٖ)لا السعدي:" أي: لٌس األمر كما ذكرتم، فإنه لول ال حمٌمة له" 
 .(ٗ)لال المراؼً:" أي لٌس األمر كما ذكرتم، بل تمّسكم النار وتمّس ؼٌركم دهرا طوٌبل" 
 .(٘)ا تمنٌتم، وال كما تشتهون"لال ابن كثٌر:"ٌمول تعالى: لٌس األمر كم 
ُب من َكَسَب   لال الواحدي:" ومعنى اآلٌة: أنه رّد على الٌهود لولَهم: }لَْن تََمسَّنَا النَّاُر{ فمال: )بلى( أُعذِّ
 .(ٙ)َسٌّبةً"
 .(2)لال الطبري:" تكذٌب من هللا المابلٌن من الٌهود :}لن تمسنا النار إال أٌاما معدودة{" 

" فؤلحك فً هذه اآلٌة، واإلجماع أن هذا للٌهود خاصة ألنه عزَّ وجلَّ فً ذكرهم..والذي ولال الزجاج: 
 .(1)جرى فً هذه األلاصٌص ِإنما هو إِخبار عن إلٌهود"

ولوله : }بَلى{، إثبات لما بعد حرؾ النفً وهو لوله }لَْن تََمسَّنَا النَّاُر{، أي بلى تمسكم أبدا، بدلٌل لوله  
 .(5)خاِلُدوَن{"}هُْم فٌِها 

ولوله}بَلَى{: حرؾ جواب كنعم، والفرق بٌنهما أن )بلى( ال ٌمع إال فى جواب النفً وٌصٌر إثباتا، تمول  
ومثله : لالُوا [، 2ٕٔلال تعالى: }أَلَْسُت بَِربِّكُْم لَالُواْ بلى..{]األعراؾ: : ألم ٌؤت زٌد؟ فتمول بلى. أي : أتى، 

أى تدخلوها بذنوبكم، وٌخلد فٌها كل كافر باهلل معاند  مال تعالى: )بلى( أي تمسكم،}لَْن تََمسَّنَا النَّاُر{ ف
بخبلؾ )نعم( فإنها لتمرٌر ما لبلها نفٌا أو إثباتا، فإذا لٌل : ألم ٌؤت زٌد؟ فملت : نعم، أي لم ٌؤت،  ، (ٓٔ)لحكمه

جواب النفً لكنه ٌصٌر « بلى»وإذا لٌل : هل أتى زٌد فملت: نعم، أي أتى، ولد نظم ذلن بعضهم فمال : 
 .(ٔٔ)إثباتا، كذا حّرروا

ٌِّبَةً{]البمرة:   .(ٕٔ)[،  أي" من عمل سٌبة"1ٔلوله تعالى:}َمْن َكَسَب َس
 .(ٖٔ)لال ابن عباس:" أي : من عمل مثل أعمالكم، وكفر بمثل ما كفرتم به" 

 .(ٔ)لال الثعلبً:"ٌعنً الشرن" 

                                                                                                                                                                                                       

 .ولٌام اللٌل، وصبلة الوتر، فهً مما ٌمربه من هللا تعالى، وٌدنٌه من الجنة التً ألجلها شمر الصالحون، واجتهد المجتهدون
 ، شبكة اآللوكة(.الشٌخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري)انظر: حدٌث: أعنً على نفسن بكثرة السجود، 

 .ٖٙ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .2٘( تفسٌر السعدي:ٖ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .5ٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .1ٕٓ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٕٙٔ/ٔالمرآن: ( معانً 1)
 .ٖٔٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 5)
(: أي بلى تََمسُّكم أبداً، بدلٌِل لوِله: }هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ٘٘ٗ/ ٔ( جاء فً الدر المصون فً علوم الكتاب المكنون للحلبً)ٓٔ)

ْعُدوَدةً{ وهو تمد« أبداً »لاله الزمخشري، ٌرٌد أن  ٌٌر َحَسٌن. للُت: وإن كنت أشم فً تمدٌر فً ممابَلَِة لولهم: }إاِلَّ أٌََّاماً مَّ
 الزمخشري رابحة نصرة عمٌدته فً االعتزال، والتً فٌها تخلٌد أصحاب الكبابر فً جهنم.  

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المدٌد: ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .1ٕٓ/ٕ(:صٕٓٗٔ( أخرجه الطبري)ٖٔ)

http://www.alukah.net/authors/view/home/6768/
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ْرهُْم بِعَذَاٍب أَِلٌم{]آل لال أبو السعود:" والكسُب استجبلُب النفعِ   وتعلٌمُه بالسٌبة على طرٌمة }فَبَّشِ
 .(ٕ)["ٕٗ، االنشماق:ٖٗ، التوبة:ٕٔعمران:

ٌِّبَةً{]البمرة:   :(ٖ)[، على وجهٌن1ٔواختلؾ فً تفسٌر }بَلَى َمْن َكَسَب َس
، (2)ومجاهد، (ٙ)، وأبً العالٌة(٘)، وروي عن أبً وابل(ٗ)أحدهما : أنها الشرن، وهذا لول ابن عباس

 ، مثل ذلن.(ٕٔ)، والربٌع بن أنس(ٔٔ)، ولتادةفً أحد لولٌه(ٓٔ)، والحسن(5)، وعطاء(1)وعكرمة
 . (ٖٔ)لال الواحدي:" وإجماع أهل التفسٌر: أن السٌبةَ هاهُنا الشرن، وأّن اآلٌة وردت فً الٌهود" 
اإلجماع، الرد على من ، ولعل الذي دفع الواحدي لحكاٌة (ٗٔ)للت: والصحٌح: أن هذا لول أكثر السلؾ 

 حمل اآلٌة على عصاة المإمنٌن، كالمعتزلة والخوارج. وهللا أعلم.
والثانً : أن)السٌبة( كبابر الذنوب التً وعد هللا تعالى علٌها النار، وأن )الخطٌبة( هً الكفر، وهذا لول 

 .(2ٔ)، ولواه ابن عطٌة:  فمال: "ولفظ اإلحاطة تموي هذا المول"(ٙٔ)والحسن (٘ٔ)السدي
والراجح هو أن )السٌبة( التً ذكر هللا فً هذا المكان، فإنها الشرن باهلل، وهو اختٌار اإلمام الطبري إذ  

 .(1ٔ)تعضده مجموعة من الرواٌات حسنة اإلسناد
وأصحاب المولٌن على أن اآلٌة إنما هً فً الكفار ال فً العصاة؛ ألن هللا توعد أهل هذه اآلٌة بالخلود  

إنما ٌكون فً حك الكفار فمط، لال الواحدي:" والمإمنون ال ٌدخلون فً حكم هذه اآلٌة، ألن  فً النار، وهذا
هللا تعالى أوعد بالخلود فً النار من أحاطت به خطٌبته، وتمدمت منه سٌبة هً الشرن، والمإمن ومن عمل 

 .(5ٔ)الكبابر فلم ٌوجد منه شرن"
الخلود فً النار إنما هو للكفار والمشركٌن لما ثبت لال الماسمً:" ذهب أهل السنة والجماعة إلى أّن  

فً السنة، تواترا، من خروج عصاة الموحدٌن من النار، فٌتعٌن تفسٌر السٌبة والخطٌبة، فً هذه اآلٌة، بالكفر 
 .(ٕٓ)والشرن. وٌإٌد ذلن كونها نازلة فً الٌهود"

اجتمعت علٌه فمات علٌها، لبل اإلنابة والتوبة [، أي" 1ٔلوله تعالى:}َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ{]البمرة: 
 .(ٕٔ)منها"

                                                                                                                                                                                                       

 .ٕٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔأبً السعود: ( تفسٌر ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص1ٕٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .1ٕٔ/ٕ(:صٕٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
 .1ٕٔ/ٕ(:صٕٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1)
 .1ٕٕ/ٕ(:ص2ٕٗٔالطبري)( انظر: تفسٌر 5)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٕ(:صٕٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٕٕ/ٕ(:ص1ٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .51/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
، وكتاب 5ٔٔ/ ٔ، و"تفسٌر ابن كثٌر" 25ٕ/ ٔوما بعدها، و"البحر المحٌط"  1ٗ/ ٗٔ( انظر: "مجموع فتاوي ابن تٌمٌة" ٗٔ)

 .22ٔ"اإلجماع فً التفسٌر" ص 
 .1ٕٕ-1ٕٔ/ٕ(:صٕٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص1ٕٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2ٔ)
 
 .1ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٔ)
 .٘ٙٔ/ ٔ( الوسٌط: 5ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٕٓ)
 .1ٕٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
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 .(ٔ)لال ابن عباس:" حتى ٌحٌط كفره بما له من حسنة" 
 .(ٕ)ولال الضحان:" لال : مات بذنبه" 
لال الصابونً:" أي ؼمرته من جمٌع جوانبه، وسّدت علٌه مسالن النجاة، بؤن فعل مثل فعلكم أٌها  
 .(ٖ)الٌهود"

:أي" من جمٌع جوانبِه بحٌُث لم ٌبَك له جانٌب من للبه ولسانه وجوارِحه إال ولد لال أبو السعود 
 .(ٗ)اشتملت واستولت علٌه"

لال السعدي:" أي: أحاطت بعاملها، فلم تدع له منفذا، وهذا ال ٌكون إال الشرن، فإن من معه اإلٌمان  
 .(٘)ال تحٌط به خطٌبته"

 .(ٙ)ط العدّو"لال الزمخشري: أي"استولت علٌه، كما ٌحٌ 
 .(2)لال األخفَش: "الخطؤ: اإلثم وهو ما أصابه متعمًدا، والِخطء ؼٌر المتعمد" 
 .(1)ولال اللٌّث: "الخطٌبة: الذنب على عمد" 

و لال أبو علً: "والخطٌبة تمع على الصؽٌر والكبٌر، فمن ولوعها على الصؽٌر لوله: }َوالَِّذي أَْطَمُع أَْن ٌَْؽِفَر 
ٌِن{ ]الشعراء: ِلً َخِطٌبَتِ   .(5)[. وولوعها على الكبٌر لوله: }َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ{"1ًٕ ٌَْوَم الّدِ

وأصل )اإلحاطة بالشًء(، اإلحداق به، بمنزلة )الحابط( الذي تحاط به الدار فتحدق به، ومنه لول هللا  
 .(ٓٔ)[5ٕجل ثناإه: }نارا أحاط بهم سرادلها{ ] الكهؾ : 

 [، وذكروا فٌه وجوها: 1ٔواختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى: }َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ{]البمرة: 
، (ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)، والربٌع بن ُخثٌَم(ٔٔ)أحدها: أنه مات علٌها، وهذا لول ابن جبٌر، وروي عن السدي

 .(ٙٔ)نحو ذلن. وهو اختٌار الطبري (٘ٔ)، واألعمش،(ٗٔ)وأبً رزٌن
 .(2ٔ)نً: أن معناه: َسدَّْت علٌه مسالن النجاة، وهذا لول ابن السراجوالثا

 .(1ٔ)والثالث:  ولال مجاهد:"}َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ{ لال: بملبه"
، والحسن فً (ٕ)، وعطاء(ٔ)، وأبو وابل(ٕٓ)، وابن عباس(5ٔ)والرابع: ولٌل: أحاط به شركه. لاله  أبو هرٌرة

 .(ٖ)رواٌة عباد بن منصور

                                                             

 .1ٕٓ/ٕ(:صٕٓٗٔأخرجه الطبري)( ٔ)
 .1ٕٗ/ٕ(:ص5ٕٗٔ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗ)
 .2٘( تفسٌر السعدي: ٘)
. وتمام لوله:" ولم ٌنمص عنها بالتوبة. انتهى كبلمه. لال الواحدي: "وهذا من دسابسه التً ضمنها كتابه 1٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)

 [.5ٖٕ/ٔماد المعتزلة أن من أتى كبٌرة ، ولم ٌتب منها ، ومات ، كان خالداً فً النار".]البحر المحٌط: ، إذ اعت
 ،ٕٕٗ/ٕ. وبنحوه فً: معانً المرآن: ٘ٔٔ/ ٔ( الحجة: 2)
 ولم ٌنسبه للٌث.ٕ٘ٓٔ/ ٕ، "اللسان" ٓٙٓٔ/ ٔ، وذكره فً "تهذٌب اللؽة" 55/ٖ(التفسٌر البسٌط: 1)
 
 .ٙٔٔ/ ًٔ ("الحجة" ألبً عل5)
 .1ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .1ٕٙ/ٕ(:صٔٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص1ٕ1، وابن أبً حاتم)1ٕٗ/ٕ(:صٖٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٕٗ/ٕ(:ص5ٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .1ٕ٘/ٕ(:ص2ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .1ٕ٘/ٕ(:ص5ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .1ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 .55/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص1ٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص1ٕ2( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص1ٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓ)
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، والربٌع بن (2)، ولتادة(ٙ)، والحسن(٘)، ومجاهد(ٗ)والخامس: أن الخطٌبة: الكبٌرة الموجبة. لاله أبو العالٌة
 .(1)أنس

 .(5) [، أي تهلكوا جمٌعاٙٙالسادس: ولال الكلبً: أوبمته ذنوبه، ودلٌله لوله تعالى: }إِالَّ أَْن ٌُحاَط بِكُْم{]ٌوسؾ:
المعنى، وهللا أعلم. وٌذكر هاهنا الحدٌث الذي رواه اإلمام أحمد حٌث لال : وكل هذه األلوال متماربة فً  

حدثنا سلٌمان بن داود، حدثنا عمرو بن لتادة  عن عبد ربه، عن أبً عٌاض، عن عبد هللا بن مسعود : أن 
نه". وإن رسول هللا صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إٌَّاكم ومحمرات الذنوب، فإنهن ٌجتمعن على الرجل حتى ٌهلك

هللا علٌه وسلم ضرب لُهنَّ مثبل كمثل لوم نزلوا بؤرض فبلة، فحضر صنٌع الموم، فجعل الرجل ٌنطلك فٌجًء 
 .(ٔٔ()ٓٔ)بالعود، والرجل ٌجًء بالعود، حتى جمعوا سواًدا، وأججوا ناًرا، فؤنضجوا ما لذفوا فٌها

 :(ٕٔ)[، ثبلثة أوجه1ٔبِِه َخِطٌبَتُه{]البمرة:وذكر الواحدي فً تفسٌر لوله تعالى:}َوأََحاَطْت  
األول: أحاطت بحسنته خطٌبته، أي: أحبطتها من حٌُث كان المِحٌط أكبر ِمَن المحاط به، فٌكون كموله: }َوإِنَّ 

 [.5ٕ[، ولوله: }أََحاَط بِِهْم سَُراِدلَُها{ ]الكهؾ: َٗ٘جَهنََّم لَُمِحٌَطةٌ بِاْلَكافِِرٌَن{ ]العنكبوت: 
[، ولوله: }َوَظنُّوا أَنَُّهْم أُِحٌَط بِِهْم{ ٙٙوالثانً: أهلكته، من ذلن لوله: }لَتَؤْتُنَّنًِ بِِه إِالَّ أَْن ٌَُحاَط بِكُْم{ ]ٌوسؾ: 

 [ وهذا كله فً معنى البوار.ٕٗ[، ولوله: }َوأُِحٌَط بِثََمِرِه{ ]الكهؾ: ٕٕ]ٌونس: 
ٌِْه ُخْبًرا{ ]الكهؾ: والثالث: العلم، ومن ذلن لوله: }َولَْد أَحَ  ُ ِمْن َوَرابِِهْم ُمِحٌطٌ{ 5ْٔطنَا بَِما لََد [. ولال: }َوَّللاَّ

 [، أي: عالم.ٕٓ]البروج: 
ولرأ أهل المدٌنة }خطٌّاته{، بالجمع، ولرأ البالون }َخِطٌبَتُهُ{، على الواحدة، وهو اختٌار أبً عبٌد  

  .(ٖٔ)وأبً حاتم
 .(ٗٔ)ة الجمع، "إٌذاٌن بكثرة فنون كفرهم"لال أبو السعود: وفً المراءة بصٌؽ 

[، " أي فالنار مبلزمة لهم ال ٌخرجون 1ٔلوله تعالى: }فَؤُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]البمرة :  
 .(٘ٔ)منها أبداً"

 .(ٙٔ)لال ابن عباس:" أي خالدون أبدا" 
 .(2ٔ)ولال السدي:" ال ٌخرجون منها أبدا" 
 .(1ٔ)ضاوي:" مبلزموها فً اآلخرة كما أنهم مبلزمون أسبابها فً الدنٌا"لال البٌ 

 .(5ٔ)لال أبو حٌان:" وٌعنً بـ}أصحاب النار{: الذٌن هم أهلها حمٌمة، ال من دخلها ثم خرج منها" 

                                                                                                                                                                                                       

 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔ)
 .1٘ٔ/ٔابن أبً حاتم:( انظر: تفسٌر ٕ)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖ)
 .5٘/!ٔ(:ص1ٕ5( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/ٕ(:صٕٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٕ٘/ٕ(:صٖ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٕ٘/ٕ(:صٖٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٕ٘/ٕ(:صٓٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٕٕ/ٔاظر: تفسٌر الثعلبً: ( 5)
 (.12ٕٙ(. حسنه األلبانً فً صحٌح الجامع )1ٖٖٓ( الرلم)ٕٓٗ/ٔ(المسند )ٓٔ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .٘ٔٔ - ٗٔٔ/ ٕ، والحجة للمراء السبعة" 51/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .ٕٕٙ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٕٙٔ( انظر: السبعة: ٖٔ)
 .ٕٕٔ/ٔأبً السعود: ( تفسٌر ٗٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .1ٕٙ/ٕ(:صٖٗٗٔ( أخرجه الطبري)ٙٔ)
 .12ٕ/ٕ(:صٗٗٗٔ( أخرجه الطبري)2ٔ)
 .5ٓ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ( البحر المحٌط: 5ٔ)
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لال السعدي:" ولد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصٌة، وهً حجة علٌهم كما ترى، فإنها  
الشرن، وهكذا كل مبطل ٌحتج بآٌة، أو حدٌث صحٌح على لوله الباطل فبل بد أن ٌكون فٌما احتج ظاهرة فً 

 .(ٔ)به حجة علٌه"
ولال أبو السعود:" فبل حجةَ فً اآلٌِة الكرٌمِة على خلود صاحِب الكبٌرة لما عرفت من اختصاصها  

 .(ٕ)تهوٌَن الخطب فً ممام التهوٌل" بالكافر وال حاجة إلى حمل الخلوِد على اللُْبث الطوٌل على أن فٌه
لال ابن عطٌة:" والخلود فً هذه اآلٌة على اإلطبلق والتؤبٌد فً المشركٌن، ومستعار بمعنى الطول  

 .(ٖ)والدوام فً العصاة وإن علم انمطاعه، كما ٌمال ملن خالد وٌدعى للملن بالخلد"
 الفوابد:

ب على األشخاص بحسب النسب، أو االنتماء؛ وإنما هو بحسب . من فوباد اآلٌة: أن الثواب والعماب ال ٌترتٔ
 .العمل

 ومنها: أن من أحاطت به خطٌبته فلم ٌكن له حسنة فإنه من أصحاب النار الذٌن ال ٌخرجون منها. 1.

ومنها: أن من كسب سٌبة لكن لم تحط به الخطٌبة فإنه لٌس من أصحاب النار؛ لكن إن كان علٌه سٌبات  5.
 فإنه ٌعذب بمدرها . ما لم ٌعؾ هللا سبحانه وتعالى عنه.

 ومنها: إثبات النار، وأنها دار الكافرٌن ٓٔ.

ومنها: خلود أهل النار فٌها؛ وهو خلود مإبد ال ٌخفؾ عنهم فٌه العذاب، ولد صرح هللا عّز وجّل بتؤبٌد  ٔٔ.
الخلود فٌها فً ثبلثة مواضع من المرآن؛ األول: فً سورة النساء فً لوله تعالى: }إن الذٌن كفروا وظلموا لم 

دٌن فٌها أبداً وكان ذلن على هللا ٌسٌراً{ ]النساء: ٌكن هللا لٌؽفر لهم وال لٌهدٌدهم طرٌماً * إال طرٌك جهنم خال
[ ؛ الموضع الثانً: فً سورة األحزاب فً لوله تعالى: }إن هللا لعن الكافرٌن وأعد لهم سعٌراً * 5ٙٔ، 1ٙٔ

[ ؛ الموضع الثالث: فً سورة الجن فً لوله ٘ٙ، ٗٙخالدٌن فٌها أبداً ال ٌجدون ولٌاً وال نصٌراً{ ]األحزاب: 
 [ .ٖٕ}ومن ٌعص هللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدٌن فٌها أبداً{ ]الجن: تعالى: 

ومن فوابد اآلٌة: أن أهل الجنة هم الذٌن لاموا باإلٌمان، والعمل الصالح؛ وال ٌكون العمل صالحاً إال  .ٕٔ
هللا تعالى فً الحدٌث المدسً:  بؤمرٌن: اإلخبلص هلل عّز وجّل، والمتابعة للرسول  ملسو هيلع هللا ىلص، والدلٌل على ذلن لول

. وهذا فُِمَد فٌه (ٔ)"أنا أؼنى الشركاء عن الشرن، من عمل عمبلً أشرن فٌه معً ؼٌري تركته وشركه"
. وهذا فُِمَد فٌه المتابعة؛ وكذلن لول  (ٕ)اإلخبلص؛ ولول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "من عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو رّد"

 .(ٖ) "فؤٌما شرط كان لٌس فً كتاب هللا فهو باطل وإن كان ِمابة شرطالرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 المرآن

اِلَحاِت أُولَِبَن أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن )  [1ٕ({ ]البمرة : 1ٕ}َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 التفسٌر:

لوا باهلل ورسله تصدٌمًا خالًصا، وعملوا األعمال المتفمة مع وحكم هللا الثابُت فً ممابل هذا: أنَّ الذٌن صدَّ 
 شرٌعة هللا التً أوحاها إلى رسله، هإالء ٌبلزمون الجنة فً اآلخرة مبلزمةً دابمةً ال تنمطع.

لال أبو حٌان:" لما ذكر أهل النار، وما أعد لهم من الهبلن : أتبع ذلن بذكر أهل اإلٌمان، وما أعد لهم  
فً الجنان. ولّل ما ذكر فً المرآن آٌة فً الوعٌد، إال وذكرت آٌة فً الوعد. وفابدة ذلن ظهور فً الخلود 

 .(ٗ)عدله تعالى، واعتدال رجاء المإمن وخوفه، وكمال رحمته بوعده وحكمته بوعٌده"

                                                             

 .2٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
 ( تفسٌر أبً السعٕ)
 .2ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .5ٓسبك تخرٌجه ص )ٔ(
 .5ٔسبك تخرٌجه ص )ٕ(
؛ وأخرجه ٖٕٙ٘: استعانة المكاتب وسإاله الناس، حدٌث رلم ٖ، كتاب المكاتب، باب ٕٕٓ – ٕٔٓأخرجه البخاري ص )ٖ(

 .ٗٓ٘ٔ[ 1] 225ٖ: ذكر سعاٌة العبد، حدٌث رلم ٔ، كتاب العتك، باب 5ٖ2مسلم ص
 .ٕٓٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
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بٌن  [،  "أي وأما المإمنون الذٌن جمعوا 1ٕلوله تعالى: }والذٌن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصالحات{]البمرة: 
 .(ٔ)اإِلٌمان، والعمل الصالح"

 .(ٕ)لال ابن عباس:" أي من آمن بما كفرتم وعمل ما تركتم من دٌنه" 
، وأطاعوا هللا فؤلاموا حدوده، وأدوا فرابضه، لال الطبري: أي: والذٌن "صدلوا بما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ٖ)واجتنبوا محارمه"
لال ابن عثٌمٌن:" أي الذٌن  صدلوا بما ٌجب اإلٌمان به مع المبول، واإلذعان؛ فبل ٌكون اإلٌمان مجرد  

مال تصدٌك؛ بل ال بد من لبول للشًء، واعتراؾ به، ثم إذعان، وتسلٌم لما ٌمتضٌه ذلن اإلٌمان، وعملوا األع
الصالحات؛ والعمل ٌصدق على المول، والفعل؛ ولٌس العمل ممابل المول؛ بل الذي ٌمابل المول: الفعل؛ وإال 

 .(ٗ)فالمول، والفعل كبلهما عمل؛ ألن المول عمل اللسان، والفعل عمل الجوارح"
ها سنة لال السعدي :"وال تكون األعمال صالحة إال بشرطٌن: أن تكون خالصة لوجه هللا، متبعا ب 

رسوله، فحاصل هاتٌن اآلٌتٌن، أن أهل النجاة والفوز، هم أهل اإلٌمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار 
 .(٘)المشركون باهلل، الكافرون به"

 .(ٙ)وأخرج الطبري عن ابن زٌد، أنه: "}والذٌن آمنوا وعملوا الصلحات{، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه" 
اِلَحاِت{]البمرة:واختلؾ فً لوله    :(2)[، على لولٌن1ٕتعالى: }َوالَِّذٌَن َءاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 (1)أحدهما: أن المراد بـ}الذٌن آمنوا{، أّمة دمحم صلى هللا علٌه وسلّم، ومإمنوا األمم لبله، لاله ابن عباس
 وؼٌره. 

 .(5)زٌدوأّمته. لاله ابن  -صلى هللا علٌه وسلّم-والثانً: أنه خاص بالنبً 
 .(ٓٔ)أي أهلها المبلزمون لها"[، "1ٕلوله تعالى: }أولبن أَْصَحاُب الجنة{]البمرة:

 .(ٔٔ)لال ابن عثٌمٌن: "ألن الصحبة مبلزمة"
و}الجنة{:الدار التً أعدها هللا تعالى للمتمٌن؛ وفٌها كما لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "ما ال عٌن رأت، وال أذن سمعت، 

، كموله تعالى: }فبل تعلم نفس ما أخفً لهم من لرة أعٌن جزاًء بما كانوا (ٕٔ)بشر" وال خطر على للب
 .(ٖٔ)[ "2ٌٔعملون{ ]السجدة: 

 .(ٗٔ)[، "أي مخلدون فً الجنان ال ٌخرجون منها أبداً"1ٕلوله تعالى:}هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{]البمرة: 
 .(٘ٔ)لال ابن عثٌمٌن: "أي ماكثون ال ٌخرجون منها" 
عباس:"فلهم الجنة خالدٌن فٌها، ٌخبرهم أن الثواب بالخٌر والشر ممٌم على أهله ال انمطاع  لال ابن 

 .(ٙٔ)له"

                                                             

 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .5٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٕبً حاتم)( أخرجه ابن إٔ)
 . 12ٕ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .ٕٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .2٘( تفسٌر السعدي: ٘)
 .5٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٔ، وابن أبً حاتم)11ٕ-12ٕ/ٕ(:صٙٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٓٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 2)
 .ٕٓٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 1)
 .5٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٔ، وابن أبً حاتم)11ٕ-12ٕ/ٕ(:صٙٗٗٔالطبري)( انظر: تفسٌر 5)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
؛ وأخرجه ٕٖٗٗ: ما جاء فً صفة الجنة وأنها مخلولة، حدٌث رلم 1، كتاب بدء الخلك، باب ٖٕٙ(اخرجه البخاري صٕٔ)

 .1ٕٕٗ[ ٕ] 2ٖٔٓ: صفة الجنة، حدٌث رلم ٔ ، كتاب الجنة وصفة نعٌمها وأهلها، باب5ٙٔٔمسلم ص
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .5ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 .5٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)
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 من فوابد اآلٌة: 
. أن أهل الجنة هم الذٌن لاموا باإلٌمان، والعمل الصالح؛ وال ٌكون العمل صالحاً إال بؤمرٌن: اإلخبلص هلل ٔ

، والدلٌل على ذلن لول هللا تعالى فً الحدٌث المدسً: "أنا أؼنى الشركاء عّز وجّل، والمتابعة للرسول  ملسو هيلع هللا ىلص
. وهذا فُِمَد فٌه اإلخبلص؛ ولول النبً  (ٔ)عن الشرن، من عمل عمبلً أشرن فٌه معً ؼٌري تركته وشركه"

وكذلن لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "فؤٌما شرط . وهذا فُِمَد فٌه المتابعة؛ (ٕ)ملسو هيلع هللا ىلص: "من عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو رّد"
 . "(ٖ)كان لٌس فً كتاب هللا فهو باطل وإن كان ِمابة شرط

 .. ومن فوابد اآلٌة: أن اإلٌمان وحده ال ٌكفً لدخول الجنة؛ بل ال بد من عمل صالحٕ
وعملوا الصالحات}،  . ومنها: أن العمل وحده ال ٌكفً حتى ٌكون صادراً عن إٌمان؛ لموله تعالى:}آمنواٖ

 .ولذلن لم ٌنفع المنافمٌن عملهم؛ لفمد اإلٌمان فً للوبهم
. ومنها: ببلؼة المرآن، وحسن تعلٌمه؛ حٌث إنه لما ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة؛ وهذا من معنى ٗ

ل أحسن الحدٌث كتاباً متشابهاً مثانً{ ] الزمر:  انً المثانً أن تثنى [ ؛ فإن من معٖٕلول هللا تعالى: }هللا نزَّ
 فٌه األمور؛ فٌذكر الترؼٌب والترهٌب؛ والمإمن والكافر؛ والضار والنافع؛ وما أشبه ذلن.

 .. ومنها: إثبات الجنة٘
. ومنها: أن أصحاب الجنة مخلدون فٌها؛ وتؤبٌد الخلود فً الجنة صرح هللا سبحانه وتعالى به فً آٌات ٙ

 .(ٔ)عدٌدة
 المرآن

ِن إِْحَسانًا َوِذي اْلمُْربَى َواْلٌَتَاَمى َوالْ }َوإِْذ أََخْذنَا  ٌْ َ َوبِاْلَواِلَد َمَساِكٌِن َولُولُوا ِمٌثَاَق َبنًِ إِْسَرابٌَِل اَل تَْعبُُدوَن إِالَّ َّللاَّ
ٌْتُْم إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنكُْم َوأَنْ  َكاةَ ثُمَّ تََولَّ بَلةَ َوآتُوا الزَّ  [1ٖ({ ]البمرة : 1ٖتُْم ُمْعِرُضوَن )ِللنَّاِس ُحْسنًا َوأَلٌُِموا الصَّ

 التفسٌر:
واذكروا ٌا بنً إسرابٌل حٌن أَخْذنا علٌكم عهًدا مإكًدا: بؤن تعبدوا هللا وحده ال شرٌن له، وأن تحسنوا 

للوالدٌن، ولؤللربٌن، ولؤلوالد الذٌن مات آباإهم وهم دون بلوغ الحلم، وللمساكٌن، وأن تمولوا للناس أطٌب 
وأنتم مستمرون  -إال للٌبل منكم ثبت علٌه-أداء الصبلة وإٌتاء الزكاة، ثم أَْعَرْضتم ونمضتم العهد  الكبلم، مع

 فً إعراضكم.
 .(ٕ)[، " أي اذكروا إذ أخذنا مٌثاق بنً إسرابٌل"1ٖلوله تعالى: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَراِبٌَل{]البمرة: 
 .(ٖ)نا على أسبلفكم ٌا معشر الٌهود العهد المإكد ؼاٌة التؤكٌد"لال الصابونً:" أي اذكروا حٌن أخذ 
 : (ٗ)واختلؾ أهل العلم فً المٌثاق على لولٌن 

 .(٘)األول:  أنه "المٌثاق الذي أخذ علٌهم حٌن أخرجوا من صلب آدم كالذر". لاله مكً
 .(ٙ)وضعّفه ابن عطٌة

                                                             

 .51ٕ٘[ ٙٗ] 2ٗ2٘: تحرٌم الرٌاء، حدٌث رلم ٗ، كتاب الزهد، باب 5٘ٔٔأخرجه مسلم ص )ٔ(
؛ 52ٕٙ: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدٌث رلم ٘، كتاب الصلح، باب ٕٔٗأخرجه البخاري ص )ٕ(

[ 1ٔ] 5ٖٗٗ: نمض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، حدٌث رلم 1، كتاب األلضٌة، باب 51ٖ – 51ٕوأخرجه مسلم ص
 ، واللفظ لمسلم.2ٔ1ٔ

؛ وأخرجه ٖٕٙ٘المكاتب وسإاله الناس، حدٌث رلم  : استعانةٖ، كتاب المكاتب، باب ٕٕٓ – ٕٔٓأخرجه البخاري ص )ٖ(
 .ٗٓ٘ٔ[ 1] 225ٖ: ذكر سعاٌة العبد، حدٌث رلم ٔ، كتاب العتك، باب 5ٖ2مسلم ص

لال ابن عطٌة:" ٌدل هذا التمسٌم على أن لوله }َمْن كََسَب َسٌِّبَةً{، اآلٌة فً الكفار ال فً العصاة، وٌدل على ذلن أٌضا  (ٔ)
ن العاصً مإمن فلم تحط به خطٌبته، وٌدل على ذلن أٌضا أن الرد كان على كفار ادعوا أن النار ال تمسهم لوله: }أَحاَطْت{، أل

 [.2ٔٔ/ٔإال أٌاما معدودة فهم المراد بالخلود، وهللا أعلم".]المحرر الوجٌز: 
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .٘ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .2ٕٔ/ٔالمحرر الوجٌز:  (٘)
 .2ٕٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٙ)



ٔٔٓ 

 

ٔٔٓ 

 

حٌاتهم على ألسنة أنبٌابهم، وهو لوله : }ال تعبدون إال والثانً: ولٌل : هو مٌثاق أخذ علٌهم وهم عمبلء فً 
 هللا{ وعبادة هللا إثبات توحٌده، وتصدٌك رسله، والعمل بما أنزل فً كتبه.

 .(ٖ). وروي عن أبً العالٌة نحوه(ٕ)"(ٔ)لال ابن جرٌج: " المٌثاق الذي أخذ علٌهم فً سورة المابدة 
وإنما هو مٌثاق أخذ علٌهم وهم عمبلء فً حٌاتهم، على لسان  هو المول الثانً، " -وهللا أعلم-والراجح  

 .(ٗ)موسى علٌه السبلم وؼٌره من أنبٌابهم علٌهم السبلم"
َ{ ]البمرة :    .(٘)[، أي:" بؤن ال تعبدوا ؼٌر هللا"1ٖلوله تعالى: }اَل تَْعبُُدوَن إِالَّ َّللاَّ
 .(ٙ)ٌعبدوا ؼٌره"لال أبو العالٌة:" أخذ مواثٌمهم أن ٌخلصوا له وال  
 :(2)[، من األعراب على خمسة ألوال1ٖواختلؾ فً موضع }اَل تَْعبُُدوَن{]البمرة: 

: رفعه على: أن ال ٌعبدوا، كؤنه لٌل: أخذنا مٌثالهم بؤن ال ٌعبدوا، إال أنه لما (1)المول األول: لال الكسابً
 : (5)أسمطت )أن( رفع الفعل كما لال طرفة

 ضر الوؼى        وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي أال أٌهذا البلثمً أح
ولطرب  (ٕٔ)والزجاج (ٔٔ)والفراء (ٓٔ)أراد أن أحضر ولذلن عطؾ علٌه )أن(، وأجاز هذا الوجه األخفش 

 وعلً بن عٌسى وأبو مسلم.
 : (ٖٔ)وأنكر المبرد هذا المول، ولال: هو خطؤ من وجهٌن 

عمله ُمْظَهًرا، كمولهم: وبلٍد لطعت، ٌراد: وُربَّ بلد لطعت، أحدهما: أن كل ما أضمر فً العربٌة فهو ٌعمل 
[ أي: موعظتنا ٗٙٔ[ أي: احذروا، وكموله: }لَالُوا َمْعِذَرةً{ ]األعراؾ: ٖٔوكموله تعالى: }نَالَةَ هللا{ ]الشمس: 

 معذرة.
 والثانً: أنه ال ٌجوز حذؾ الموصول فً شًء من الكبلم.

فمال:"ولٌس األمر على ما لاله المبرد، فمد أجاز لوَل الكسابً:  واعترض الواحدي على لول المبرد 
، ودعواه أن كل ما أضمر فً العربٌّة فهو ٌعمل ٕ(()ٔ)األخفُش والفراُء ولطرب والزّجاج وعلً بن عٌسى 

                                                             

ٌْكُْم َوِمٌثَالَهُ الَِّذي َواثَمَكُْم بِِه إِْذ لُْلتُْم َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواتَّمُ 2(ذكره فً  اآلٌة)ٔ) ِ َعلَ َ َعِلٌٌم بِذَاِت (  }َواْذكُُروا نِْعَمةَ َّللاَّ َ إِنَّ َّللاَّ وا َّللاَّ
ُدوِر{ ]ال  [.2مابدة : الصُّ

ُ إِنًِّ مَ ٕٔواآلٌة) ًْ َعَشَر نَِمٌبًا َوَلاَل َّللاَّ ُ ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌَِل َوبَعَثْنَا ِمْنُهُم اثْنَ َكاةَ (: }َولَمَْد أََخذَ َّللاَّ ٌْتُُم الزَّ بَلةَ َوآتَ عَكُْم لَبِْن أَلَْمتُُم الصَّ
ْرتُُموهُْم َوأَْلَرضْ  َ لَْرًضا َحَسنًا أَلَُكفَِّرنَّ َعْنكُْم َسٌِّبَاتِكُْم َوأَلُْدِخلَنَّكُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَ َوآَمْنتُْم بُِرسُِلً َوَعزَّ ْنَهاُر فََمْن َكَفَر تُُم َّللاَّ

 [ٕٔبَْعَد ذَِلَن ِمْنكُْم فَمَْد َضلَّ َسَواَء السَّبٌِِل{ ]المابدة : 
 .ٓٙٔ/ٔ(:ص1ٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٓٙٔ/ٔ(:ص1ٖٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .٘ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٓٙٔ/ٔ(:1ٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
، "تفسٌر الطبري" ٖٖٔ/ ٔ، ومعانً المرآن" لؤلخفش ٘ٓٔ-ٖٓٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٖٔٓٔ/ ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 2)
 .ٓ٘ٔ/ٕ، ومفاتٌح الؽٌب: 1ٖٕ/ ٔ، والبحر المحٌط" ٔٓٔ/ ٔالبن األنباري ، اولبٌان 15ٖ - 11ٖ/ ٔ
 11ٖ/ ٔ، "تفسٌر الطبري" ٖٖٔ/ ٔ، وٌنظر: "معانً المرآن" لؤلخفش ٖٔٓٔ/ ٔ( نمله عن الكسابً الثعلبً فً "تفسٌره" 1)
 .1ٖٕ/ ٔ، "البحر المحٌط" ٔٓٔ/ ٔ، "البٌان" البن األنباري 15ٖ -
؛ وسر 2ٗ/ ٔ؛ والدرر 25٘/ 1، 5ٔٔ/ ٔ؛ وخزانة األدب ٓٙ٘/ ٕ؛ واإلنصات ٕٖعبد فً دٌوانه ص (البٌت لطرفة بن ال5)

 2ٕٕ/ ٗٔ)أنن(،  ٕٖ/ ٖٔ، ولسان العرب ٓٓٔ، 55/ ٖ؛ والكتاب 1ٓٓ/ ٕ؛ وشرح شواهد المؽنً 1ٕ٘/ ٔصناعة اإلعراب 
؛ والدرر 1٘٘، 1ٓ٘، 2ٓ٘/ 1، ٖٙٗ/ ٔدب ؛ وببل نسبة فً خزانة األ1٘/ ٕ؛ والممتضب ٕٓٗ/ ٗ)دنا(؛ والمماصد النحوٌة 

، 1ٖٖ/ ٕ؛ ومؽنً اللبٌب 1ٖٖ؛ ومجالس ثعلب ص 52٘؛ وشرح ابن عمٌل ص ٖٔٔ؛ ورصؾ المبانً ص 5ٗ/ 5، ٖٖ/ ٖ
 .2ٔ/ ٕ؛ وهمع الهوامع ٔٗٙ

 .اللؽة والمعنى: الوؼى: الحرب. مخلدي: ضامن بمابً خالدا
 .ٕٙٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن لؤلخفش ٓٔ)
 .ٖ٘/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: ( ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٕٔ)
 .ٖٔ/ ٕ، والمرطبً فً تفسٌره: ٖٓٔ/ٖ(ممولة المبرد نملها الواحدي فً التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
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(، كحروؾ الجر ٖعمله مظهًرا لٌس كذلن، وهو على ضربٌن: منه ما هو على ما ذكر، ومنه ما لٌس كذلن )
 :(ٖ)وهً تزاد، كموله إذا حذفت

 أمرتُن الخٌَر فافعل ما أُِمرَت به         فمد تركتُن ذا ماٍل وذا نََشبِ 
[ فلما َحذؾ ِمْن وصل الفعل فنصب. ٌ٘٘ٔرٌد بالخٌر، ولال هللا تعالى: }َواْختَاَر ُموَسى لَْوَمهُ{ ]األعراؾ: 
: ال ٌحذؾ الموصول فً شًء من الكبلم كذلن هاهُنا لّما حذؾ )أن( وصل عامل الرفع فرفع الفعل، ولوله

 .(ٗ)لٌس كذلن؛ ألن الموصول مع صلته بمنزلة اسم واحد، واالسم الواحد لد ٌحذؾ بعضه بالترخٌم"
المول الثانً: موضعه رفع على أنه جواب المسم، كؤنه لٌل: وإذا ألسمنا علٌهم ال ٌعبدون، وأجاز هذا الوجه 

 .(5)وهو أحد لولً األخفش (1)الزجاجو (2)والفراء (ٙ)والكسابً (٘)المبرد
تُكُْم{ ]آل عمران:   ٌْ ٌٌَِّن لََما آتَ ُ ِمٌثَاَق النَّبِ [، المسم بـ )الم(، فكذلن 1ٔوالدلٌل على ذلن لوله: }َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ

 .(ٓٔ)هو فً النفً بـ )ال(، وكان المعنى: استحلَفناهم وللنا لهم: وهللا ال تعبدون
هو فً موضع الحال، أي أخذنا مٌثالهم موحدٌن، أو ؼٌر عابدٌن إال هللا، أو ؼٌر  المول الثالث: ولٌل:

 .(ٔٔ)معاندٌن، لاله لطرب والمبرد أٌضا
أن موضع }ال تعبدون{ على النهً، إال أنه جاء على لفظ الخبر كموله تعالى: }ال  (ٕٔ)المول الرابع: لول الفراء

 معنى على النهً، والذي ٌإكد كونه نهٌا أمور:[ بالرفع والٖٖٕتضار والدة بولدها{ ]البمرة: 
أحدها: لوله: }ألٌموا{، وثانٌها؛ أنه ٌنصره لراءة عبد هللا وأبً: }ال تعبدوا{. وثالثها: أن اإلخبار فً معنى 
 األمر والنهً آكد وأبلػ من صرٌح األمر والنهً، ألنه كؤنه سورع إلى االمتثال واالنتهاء فهو ٌخبر عنه.

: التمدٌر أن ال تعبدوا تكون "أن" مع الفعل بدال عن المٌثاق، كؤنه لٌل: أخذنا مٌثاق بنً المول الخامس
 إسرابٌل بتوحٌدهم.

 :(ٖٔ)[، على وجوه1ٖواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }اَل تَْعبُُدوَن{]البمرة :  
 أحدها:}ال ٌعبدون{، بالٌاء. لرأ بها ابن كثٌر وحمزة والكسابً.

 بُُدوَن{، بالتاء من فوق، لرأ بها أبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر، حكاٌة ما لٌل لهم.والثانً:}اَل تَعْ 
ًّ بن كعب وابن مسعود.  والثالث:}ال تعبدوا{، على النهً، لرأ بها أب

ٌِْن إِْحَساًنا{]البمرة:   .(ٗٔ)[، " أي "وأمرناهم بالوالدٌن إحسانا"1ٖلوله تعالى:}َوبِاْلَواِلَد

                                                                                                                                                                                                       

 ، "معانً المرآن"ٕٙٔ/ ٔ، "معانً المرآن" لؤلخفش ٗ٘ - ٖ٘/ ٔ(ٌنظر فً األلوال فً المسؤلة: "معانً المرآن" للفراء ٔ)
 .1ٖٕ - 1ٕٕ/ ٔ، "البحر المحٌط" ٕٙٔ/ ٔللزجاج 

(هو: علً بن عٌسى بن الفرج بن صالح، أبو الحسن الربعً النحوي، صاحب أبً علً الفارسً، درس النحو وتفنن فٌه ٕ)
" ص. وٌنظر "إنباه الرواة ٕٓٗحتى ما بمً له شًء ٌحتاج أن ٌسؤل عنه، من مإلفاته: "شرح مختصر الجرمً"، توفً سنة هـ 

 .1ٔ - 2ٔ/ ٕٔ، و"تارٌخ بؽداد" 52ٕ/ ٕ
 (البٌت: لعمرو بن معد ٌكرب، وتتمته:ٖ)

 أمرتُن الخٌَر فافعل ما أُِمرَت به ... فمد تركتُن ذا ماٍل وذا نََشبِ 
لعمرو بن معدي كرب الزبٌدي، واختلؾ فً لابله كما فً "الخزانة"  2ٖ/ ٔ، ولد عزاه فً "الكتاب" ٖ٘ٔ/ ٔ"مؽنً اللبٌب" 

، والنشب: المال الثابت كالضٌاع ونحوها، من نشب الشًء، والمال: اإلبل أو هو عام، والشاهد فٌه: أمرتن ٙٙٔ - ٔٗٙ/ ٔ
 الخٌر أراد: أمرتن بالخٌر.

 . والترخٌم: ما حذؾ من آخره حرؾ واحد أو أكثر للتخفٌؾ، نحو: ٌا فاطم.٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٔٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 1ٕ/ ٔ، والبحر المحٌط ٔ٘ٓ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٘)
 .ٔٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 1ٕ/ ٔ، والبحر المحٌط ٘ٓٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .ٗ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: 2)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: 1)
 .ٕٙٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن لؤلخفش :5)
 .ٔٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٘ٓٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٕ/ ٔ، والبحر المحٌط ٗ٘/ ٔللفراء ( انظر: معانً المرآن" ٓٔ)
 .ٖٔ/ٕ، تفسٌر المرطبً: 1ٕٕ/ٔ، والبحر المحٌط: ٖٓٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .ٖ٘/ٔ( انظر: معانٌا لمرآت للفراء: ٕٔ)
 .2ٕٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٖٙٔ( انظر:السبعة فً المراءات: ٖٔ)
 .ٖٔ/ٕفسٌر المرطبً: ( تٗٔ)



ٕٔٔ 

 

ٕٔٔ 

 

 .(ٔ)ٌان:" فٌما أمركم به من حك الوالدٌن"لال مماتل بن ح 
 .(ٕ)لال الصابونً:"أي وأمرناهم بؤن ٌحسنوا إِلى الوالدٌن إِحساناً" 
لال المرطبً:"ولرن هللا عز وجل فً هذه اآلٌة حك الوالدٌن بالتوحٌد، ألن النشؤة األولى من عند هللا،  

لرن تعالى الشكر لهما بشكره فمال : }أَِن اْشكُْر ِلً من جهة الوالدٌن، ولهذا  -وهو التربٌة  -والنشء الثانً 
ٌَْن{ ]لممان :  [. واإلحسان إلى الوالدٌن : معاشرتهما بالمعروؾ، والتواضع لهما، وامتثال أمرهما، َٗٔوِلَواِلَد

 .(ٖ)والدعاء بالمؽفرة بعد مماتهما، وصلة أهل ودهما"
ٌِْن إِْحَساًنا} واختلؾ فً اتصال )الباء( وانتصابه، فً لوله تعالى   :(ٗ)[،على ألوال1ٖ{]البمرة:َوِباْلَواِلَد

األول: لال الزجاج: انتصب على معنى أحسنوا بالوالدٌن إحسانا، فجعل )الباء( التً فً }الوالدٌن{ من صلة 
 .(٘)اإلحسان، ممدمة علٌه

 .(ٙ)ولد اعترض اإلمام الطبري على هذا الوجه 
بالوالدٌن إحسانا، ألن اتصال الباء به أحسن على هذا الوجه ولو كان على والثانً: لٌل:على معنى وصٌناهم 

 .(2)األول لكان، وإلى الوالدٌن كؤنه لٌل: وأحسنوا إلى الوالدٌن
 والثالث: ولٌل: بل هو على الخبر المعطوؾ على المعنى األول ٌعنً أن تعبدوا وتحسنوا.

ٌن إحسانا{ عطؾ على موضع )أن( المحذوفة فً)ال لال اإلمام الطبري: :ولوله جل ثناإه : }وبالوالد 
تعبدون إال هللا(، فكان معنى الكبلم : وإذ أخذنا مٌثاق بنً إسرابٌل بؤن ال تعبدوا إال هللا وبالوالدٌن إحسانا. 

 : (1)فرفع)ال تعبدون( لما حذؾ )أن(، ثم عطؾ بالوالدٌن على موضعها، كما لال الشاعر
 معاوي إننا بشر فؤسجح      فلسنا بالجبال وال الحدٌدا 

فنصب)الحدٌد(على العطؾ به على موضع )الجبال(، ألنها لو لم تكن فٌها )باء( خافضة كانت نصبا،  
 . (5)فعطؾ بـ)الحدٌد( على معنى )الجبال(، ال على لفظها. فكذلن ما وصفت من لوله : )وبالوالدٌن إحسانا("

 ذكره المرطبً وجه حسن. للت: وهذا الذي 
وأما )اإلحسان( الذي أخذ علٌهم وبالوالدٌن المٌثاق، فٌشمل : "فعل المعروؾ لهما، والمول الجمٌل،  

وخفض جناح الذل رحمة بهما، والتحنن علٌهما، والرأفة بهما، والدعاء بالخٌر لهما، وما أشبه ذلن من 
 .(ٓٔ)األفعال التً ندب هللا عباده أن ٌفعلوا بهما"

 .(ٔٔ)[، أي "وإحساناً بذي المربى"1ٖلوله تعالى: }َوِذي اْلمُْرَبى{]البمرة: 

                                                             

 .ٓٙ/!ٔ(:ص1ٖ2( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .٘ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٗ)
 .2ٕٔ/ٔ، وانظر: معانً المرآن لؤلخفش: ٖٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٘)
 .5ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .1ٕٗ - 1ٖٕ/ ٔ، والبحر المحٌط: 2ٓٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٗٔٓٔ/ ٔالثعلبً:  ( انظر: تفسٌر2)
،  ٖٖٗ:  ٔ، والخزانة  1ٗٗ،  2ٖ٘،  ٖٗ:  ٔ(البٌت للشاعر عمٌبة بن هبٌرة األسدي ، جاهلً إسبلمً، انظر: سٌبوٌه 1)

ة وفد على معاوٌة ، ودفع إلٌه رلعة فٌها وفٌه تحمٌك جٌد . وهذا البٌت مما أخطؤ فٌه سٌبوٌه ، وكان عمٌب 5ٗٔوسمط الآللا : 
 هذه األبٌات :

 معاوي إننا بشر فؤسجح            فلسنا بالجبال وال الحدٌد 
 فهبها أمة ذهبت ضٌاعا            ٌزٌد أمٌرها وأبو ٌزٌد

 أكلتم أرضنا فجردتموها             فهل من لابم أو من حصٌد ؟
 وتؤمٌر األراذل والعبٌد     ذروا َخْوَن الخبلفة واستمٌموا   

 وأعطونا السوٌة ، ال تزركم        جنود مردفات بالجنود
 فدعاه معاوٌة فمال له : ما أجرأن علً ؟ لال : نصحتن إذ ؼشون ، وصدلتن إذ كذبون . فمال معاوٌة : ما أظنن إال صادلا .

 .5ٕٔ-5ٕٓ/ٕ( تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٕٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .2ٕٙ/ٔابن عثٌمٌن: ( تفسٌرٔٔ)



ٖٔٔ 

 

ٖٔٔ 

 

 .(ٔ)لال مماتل بن حٌان:" ٌعنً المرابة" 
 .(ٕ)لال المرطبً:"أي وأمرناهم باإلحسان إلى المرابات بصلة أرحامهم" 

، ومنه (ٖ)والصلب"لال أبو حٌان:" المربى: مصدر كالرجعى، واأللؾ فٌه للتؤنٌث، وهً لرابة الرحم  
 :(ٗ)لول طرفة

 َولَّرْبُت بالمُْربَى َوجدَّ َكإِنَّنً       متى ٌَــــُن أَْمـــٌر ِللنّكٌثَِة أَْشَهدِ 
 .(٘)لال ابن عثٌمٌن: وٌشمل المرابة من "لِبَل األم، ومن لِبَل األب، ألن }المربى{ جاءت بعد }الوالدٌن{ 

 .(ٙ)[، أي ٌحسنوا أٌضا إلى" الٌتامى، الذٌن مات آباإهم وهم صؽار"1ٖتعالى:}َواْلٌَتَاَمى{]البمرة:لوله  
و}الٌتامى{: "جمع ٌتٌم، مثل: ندٌم ونَدامى، وٌجمع أٌتاًما أًٌضا، والٌُتْم فً الناس فُْمدان األب، وفً ؼٌر  

 .(2)اإلنسان من لبل األم"
 :(1)على ثبلثة أوجهواختلؾ فً أصل )الٌتٌم( فً اللؽة  

 .(5)أحدها: أن )الٌتٌم( فً كبلم العرب: اإلنفراد. لاله أحمد بن ٌحٌى
 .(ٓٔ)والثانً: أن أصله)الؽفلة(، وبه سُمً الٌتٌم؛ ألنه ٌُتََؽافل عن بره. لاله المفضل

الٌتٌم؛ ألن البّر ٌبطًء والثالث: أن )الٌتٌم(، من اإلبطاء. ٌمال: ما فً َسٌِره أتٌَم وٌتم أي: إبطاء، ومنه أُِخذَ 
 .(ٔٔ)عنه. لاله أبو عمرو

ولال ابن العربً:" الٌتٌم: هو فً اللؽة عبارة عن المفرد من أبٌه، ولد ٌطلك على المفرد من أمه،  
واألول أظهر لؽة، وعلٌه وردت األخبار واآلثار، وألن الذي فمد أباه عدم النصرة، والذي فمد أمه عدم 

 .(ٕٔ)لكن نصرة األب أكثر، ولد ٌحضن األب لكن األم أرفك حضانة"الحضانة، ولد تنصر األم 
 .(ٖٔ)[، أي ٌحسنوا أٌضا إلى"المساكٌن الذٌن عجزوا عن الكسب"1ٖلوله تعالى:}َواْلَمَساِكٌِن{]البمرة: 

                                                             

 .ٓٙٔ/ٔ(:ص1ٖ1( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .2ٓٔ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط: 1ٕٔ/ٔ( البحر المحٌط:ٖ)
 .ٕٙ( شرح المعلمات السبع للزوزنً: ٗ)
 .1ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .٘ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
/ ٗ"تهذٌب اللؽة"  ٕ٘ٗ/ ٔ، "أحكام المرآن" للجصاص ٖٙٔ/ ٔ، وانظر: معانً المرآن" للزجاج 1ٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)

 .٘ٗٙ/ ٕٔ، "اللسان" 52ٖٗ
، والتفسٌر البسٌط: 2ٕٔٔ، "الماموس" 5ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔ، "البحر المحٌط" 52ٖٗ/ ٗ( انظر: تهذٌب اللؽة" 1)
ٖ/ٔٓ5 ، 
 .2ٕٔٔ، "الماموس" 5ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔ، "البحر المحٌط" 52ٖٗ/ ٗ( انظر: "تهذٌب اللؽة" 5)

ولال أحمد بن ٌحٌى:" لال: وأنشدنا ابن األعرابً بٌتًا، لال: فملت له: زدنا، فمال: البٌُت ٌتٌٌم، أي: هو منفرد لٌس لبله وال بعده 
 شًء، ومنه لولهم: درة ٌتٌمة، إذا لم ٌوجد لها نظٌر".

، 52ٖٗ/ ٗة: الرملة المنفردة، لال: وكل منفرد ومنفردة عند العرب ٌتٌم وٌتٌمة".]انظر: تهذٌب اللؽة" ولال األصمعً: "الٌتٌم
 [.5ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔ"البحر المحٌط" 

 .2ٕٔٔ، "الماموس" 5ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔ، "البحر المحٌط" 52ٖٗ/ ٗ( انظر: "تهذٌب اللؽة" ٓٔ)
دنا ابن األعرابً بٌتًا، لال: فملت له: زدنا، فمال: البٌُت ٌتٌٌم، أي: هو منفرد لٌس لبله وال بعده ولال أحمد بن ٌحٌى:" لال: وأنش

 شًء، ومنه لولهم: درة ٌتٌمة، إذا لم ٌوجد لها نظٌر".
، 52ٖٗ/ ٗولال األصمعً: "الٌتٌمة: الرملة المنفردة، لال: وكل منفرد ومنفردة عند العرب ٌتٌم وٌتٌمة".]انظر: تهذٌب اللؽة" 

 [.5ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔ"البحر المحٌط" 
 .2ٕٔٔ، "الماموس" 5ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔ، "البحر المحٌط" 52ٖٗ/ ٗ( انظر: "تهذٌب اللؽة" ٔٔ)

بعده  ولال أحمد بن ٌحٌى:" لال: وأنشدنا ابن األعرابً بٌتًا، لال: فملت له: زدنا، فمال: البٌُت ٌتٌٌم، أي: هو منفرد لٌس لبله وال
 شًء، ومنه لولهم: درة ٌتٌمة، إذا لم ٌوجد لها نظٌر".

، 52ٖٗ/ ٗولال األصمعً: "الٌتٌمة: الرملة المنفردة، لال: وكل منفرد ومنفردة عند العرب ٌتٌم وٌتٌمة".]انظر: تهذٌب اللؽة" 
 [.5ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔ"البحر المحٌط" 

 .ٕ٘ٔ/ ٔ(أحكام المرآن ٕٔ)
 .٘ٙ/ٔ: ( صفوة التفاسٌرٖٔ)



ٔٔٗ 

 

ٔٔٗ 

 

 .(ٔ)لال الثعلبً:" ٌعنً الفمراء" 
الفمر؛ ألن اإلنسان إذا اؼتنى  لال شٌخنا ابن عثٌمٌن:" }المساكٌن{، جمع مسكٌن، وهو الفمٌر الذي أسكنه 

فإنه ٌطؽى، وٌزداد، وٌرتفع، وٌعلو؛ وإذا كان فمٌراً فإنه بالعكس، وهنا ٌدخل الفمراء مع }المساكٌن{ ؛ ألن 
"الفمراء"، و"المساكٌن" من األسماء التً إذا لرنت افترلت؛ وإذا افترلت اجتمعت؛ فكلمة "الفمراء" إذا كانت 

ساكٌن؛ و"المساكٌن" إذا كانت وحدها شملت الفمراء، والمساكٌن؛ وإذا لٌل: فمراء وحدها شملت الفمراء، والم
[ . صار "الفمراء" لها معنى؛ ٓٙومساكٌن. مثل آٌة الزكاة: }إنما الصدلات للفمراء والمساكٌن{ ]التوبة: 

، أو ٌجد دون و"المساكٌن" لها معنى؛ لما اجتمعت اآلن افترلت: فـ"الفمٌر": من ال ٌجد شٌباً من الكفاٌة
 .(ٕ)النصؾ؛ و"المسكٌن": من ٌجد نصؾ الكفاٌة دون كمالها"

[، " أي لوالً حسناً بخفض الجناح، ولٌن الجانب، مع الكبلم 1ٖلوله تعالى:}َولُولُوا ِللنَّاِس ُحْسًنا{]البمرة: 
 .(ٖ)الطٌّب"

هٌبته: أن ٌكون باللطؾ، لال ابن عثٌمٌن:"والمول الحسن ٌشمل: الحسن فً هٌبته؛ وفً معناه، ففً  
واللٌن، وعدم الؽلظة، والشدة، وفً معناه: بؤن ٌكون خٌراً؛ ألن كل لوٍل حسٍن فهو خٌر؛ وكل لول خٌر فهو 

 .(ٗ)حسن"
لال السعدي:" ومن المول الحسن أمرهم بالمعروؾ، ونهٌهم عن المنكر، وتعلٌمهم العلم، وبذل  

ولما كان اإلنسان ال ٌسع الناس بماله، أمر بؤمر ٌمدر به على  السبلم، والبشاشة وؼٌر ذلن من كل كبلم طٌب،
اإلحسان إلى كل مخلوق، وهو اإلحسان بالمول، فٌكون فً ضمن ذلن النهً عن الكبلم المبٌح للناس حتى 

ًَ أَْحَسُن{، ومن أدب اإلنس ان الذي أدب هللا به للكفار، ولهذا لال تعالى: }َوال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِال بِالَّتًِ ِه
عباده، أن ٌكون اإلنسان نزٌها فً ألواله وأفعاله، ؼٌر فاحش وال بذيء، وال شاتم، وال مخاصم، بل ٌكون 
حسن الخلك، واسع الحلم، مجامبل لكل أحد، صبورا على ما ٌناله من أذى الخلك، امتثاال ألمر هللا، ورجاء 

 .(٘)لثوابه"
 :(ٙ)[، على ألوال1ٖتعالى}َولُولُوا ِللنَّاِس ُحْسناً{]البمرة:ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله  

 .(2)األول: أن المعنى لولوا لهم: ال إله إال هللا، ومروهم بها. لاله ابن عباس
. ومماتل بن (1)والثانً: لولوا: صدلا فً شؤن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وال تكتموا أمره، وال تؽٌروا نعته. لاله ابن جرٌج

 .(5)حٌان
 .(ٓٔ)والثالث: ٌعنً: مروهم بالمعروؾ وانهوهم عن المنكر. لاله سفٌان الثوري

 نحوه. (ٕٔ)، وروي عن الحسن(ٔٔ)والرابع: لولوا للناس معروفا . لاله أبو العالٌة
 .(ٗٔ)، وجعفر(ٖٔ)والخامس: لولوا: الحسن من المول. لاله عطاء بن أبً رباح

 ى مكارم األخبلق. وهللا أعلم. وكل األلوال متشابهة فما بٌنها، وحثت عل 
 [، وجهٌن:1ٖوٌحتمل }الناس{، فً لوله تعالى}َولُولُوا ِللنَّاِس ُحْسناً{]البمرة: 

                                                             

 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .1٘-2٘( تفسٌر السعدي: ٘)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .5ٕٙ/ٕ(:صٔ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٕٙ/ٕ(:صٖ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٔٙٔ/ٔ(:ص1ٗ٘ابن أبً حاتم)( انظر: تفسٌر 5)
 .5ٕٙ/ٕ(:صٗ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٕ(:صٕ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔ(:ص1ٗٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)5ٕٙ/ٕ(:صٔ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص٘٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص٘٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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 ، وهو المشهور.(ٕ)، وعكرمة(ٔ)أحدهما: الناس عامة. لاله عطاء بن أبً رباح
ُ ِمْن فَْضِلِه{ ]النساء : والثانً. ولٌل: "أراد بالناس دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، كموله : }أَْم ٌَْحسُُدو [. َٗ٘ن النَّاَس َعلَى َما آتَاهُُم َّللاَّ

 .(ٖ") فكؤنه لال : لولوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص حسنا
لال المرطبً: "فٌنبؽً لئلنسان أن ٌكون لوله للناس لٌنا ووجهه منبسطا طلما مع البر والفاجر، والسنً  

تكلم معه بكبلم ٌظن أنه ٌرضً مذهبه، ألن هللا تعالى لال لموسى والمبتدع، من ؼٌر مداهنة، ومن ؼٌر أن ٌ
[. فالمابل لٌس بؤفضل من موسى وهارون، والفاجر لٌس بؤخبث من ٗٗوهارون : }فَمُوال لَهُ لَْوالً لٌَِّناً{ ]طه : 

 .(ٗ)فرعون، ولد أمرهما هللا تعالى باللٌن معه"
  :(٘)[، على ثبلثة ألوال1ٖاِس ُحْسناً{]البمرة:واختلؾ فً نسخ لوله تعالى: }َولُولُوا ِللنَّ  

، وحكاه أبو نصر (ٙ)األول: حكى المهدوي عن لتادة أن لوله : }َولُولُوا ِللنَّاِس ُحْسناً{ منسوخ بآٌة السٌؾ
 .(2)عبدالرحٌم عن ابن عباس بؤنه لال: "نزلت هذه اآلٌة فً االبتداء ثم نسختها آٌة السٌؾ"

عن إسماعٌل بن أبً خالد: }ولولوا للناس حسنا{، لال: هذه اآلٌة أمر بها لبل وأخرج ابن أبً حاتم "  
 .(1)أن ٌإمر بالجهاد"

والثانً: أن اآلبة محكمة، ولولوا جمٌع الناس حسنا، وحسن المول للكافر أمره بالمعروؾ ونهٌه عن 
  .(ٔٔ)، وأبً جعفر المدنً(ٓٔ)، وهذا لول عطاء بن أبً رباح(5)المنكر

لال آخرون أن هذا خبر من هللا تعالى عما خاطب به بنً إسرابٌل، وعلٌه فإنه خبر عن الماضً والثالث: و
 .(ٕٔ)ال ٌدخل علٌه النسخ

لال ابن عطٌة : "وهذا ٌدل على أن هذه األمة خوطبت بمثل هذا اللفظ فً صدر اإلسبلم، وأما الخبر عن  
 .(ٖٔ)بنً إسرابٌل وما أمروا به فبل نسخ فٌه"

هو المول األخٌر، ألنه ألٌك بسٌاق اآلٌة، فاهلل أخبرنا بما أخذه من المٌثاق على بنً  -وهللا أعلم-والراجح  
 إسرابٌل، وأما المسلمون فلٌسوا مخاطبٌن بهذه اآلٌة.

 :(ٗٔ)[، على وجهٌن1ٖواختلفت المراءة فً لوله تعالى:}َولُولُوا ِللنَّاِس ُحْسنًا{]البمرة:
 لتخفٌؾ، لرأ بها ابن كثٌر وأبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر.األول: }ُحْسنًا{، بالضم وا

 .(٘ٔ)والثانً: }حسنا{، بالفتح والتثمٌل، لرأ بها حمزة والكسابً
 :(ٙٔ) واختلؾ أهل العربٌة فً الفرق بٌن معنى لوله :}ُحْسنا{ و}َحَسنا{ على وجهٌن 

                                                             

 .52ٕ-5ٕٙ/ٕ(:صٙ٘ٗٔ: تفسٌر الطبري)( انظرٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .ٙٔ/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: 2ٙٔ/ٔ( ذكره الواحدي فً الوسٌط: ٖ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .2ٓٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ، للبؽدادي: ٘)
 .2ٖ/!ٔ( المحرر الوجٌز:ٙ)
 .ٖٖٙ/ٔ( انظر: مجمع البٌان:2)
 .ٕٙٔ/ٔ(:ص1ٗ2تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٓٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ، ألبً منصور البؽدادي: 5)
 .52ٕ-5ٕٙ/ٕ(:صٙ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٓٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ، للبؽدادي: ٔٔ)
 .2ٓٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ ألبً منصور البؽدادي: ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .ٖٙٔالسبعة فً المراءات:  ( انظر:ٗٔ)
[بؤلؾ، ولرأ ابن كثٌر وأبو  ٘ٔ( لال ابن مجاهد: "ولرأ الكوفٌون عاصم وحمزة والكسابً فً سورة األحماؾ }إحسانا{] ٘ٔ)

 [.ٖٙٔعمرو وابن عامر ونافع }حسنا{".]السبعة فً المراءات: 
 .5ٕ٘-5ٕٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
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د بـ)الَحَسن( )الُحسن(، وكبلهما لؽة، األول: لال بعض البصرٌٌن : هو على أحد وجهٌن : إما أن ٌكون ٌرا
كما ٌمال :)البُخل و البََخل(، وإما أن ٌكون جعل )الُحسن( هو )الَحسن( فً التشبٌه. وذلن أن الُحسن )مصدر( 

 : (ٔ)و)الَحسن( هو الشًء الحسن،  وٌكون ذلن حٌنبذ كمولن : )إنما أنت أكل وشرب(، وكما لال الشاعر
 تحٌة بٌنهم ضرب وجٌع      وخٌل لد دلفت لها بخٌل   

 فجعل " التحٌة " ضربا.
والثانً: ولال آخر : بل)الُحسن( هو االسم العام الجامع جمٌع معانً الحسن. و)الحسن( هو البعض من 

ٌِْه ُحْسنًا{ ] العنكبوت : ٌْنَا اإِلْنَساَن بَِواِلَد [ 1 معانً )الُحسن(، ولذلن لال جل ثناإه إذ أوصى بالوالدٌن : }َوَوصَّ
ٌعنً بذلن أنه وصاه فٌهما بجمٌع معانً الُحسن، وأمر فً سابر الناس ببعض الذي أمره به فً والدٌه، فمال : 

 )ولولوا للناس حسنا(، ٌعنً بذلن بعض معانً الُحسن.
بَلةَ{]البمرة :  لوله تعالى:   .(ٕ)أدوها بحمولها الواجبة علٌكم فٌها" [، أي:"1ٖ}َوأَلٌُِموا الصَّ
 .(ٖ)الصابونً: أي: صلّوها كما فرض هللا علٌكملال  

أي ابتوا بها لابمة. أي لوٌمة لٌس فٌها نمص؛ وذلن بؤن ٌؤتوا بها بشروطها،  لال شٌخنا ابن عثٌمٌن:" 
 .(ٗ)وأركانها، وواجباتها؛ وكمال ذلن أن ٌؤتوا بمستحباتها؛ و }الصبلة{ تشمل الفرٌضة، والنافلة"

"}وألٌموا الصبلة{، هذه و)إلامة الصبلة(:  تمام الركوع والسجود وروي عن ابن مسعود لال :  
 .(٘)والتبلوة والخشوع، واإللبال علٌها فٌها"

َكاةَ{]البمرة :    .(ٙ)أي أعطوها مستحمها" [،"1ٖلوله تعالى:}َوآتُوا الزَّ
 .(2)لال ابن عثٌمٌن: "و)الزكاة( هً النصٌب الذي أوجبه هللا لمستحمه فً األموال الزكوٌة" 
لال ابن عباس:" إٌتاء الزكاة، ما كان هللا فرض علٌهم فً أموالهم من الزكاة، وهً سنة كانت لهم ؼٌر  

سنة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. كانت زكاة أموالهم لربانا تهبط إلٌه نار فتحملها، فكان ذلن تمبله. ومن لم تفعل النار به ذلن كان 
 .(1) ٌحل : من ظلم أو ؼشم، أو أخذ بؽٌر ما أمره هللا به وبٌنه له"ؼٌر متمبل، وكان الذي لرب من مكسب ال

َكاةَ{]البمرة : وذكروا فً تفسٌر لوله تعالى   [، وجهٌن:1ٖ:}َوآتُوا الزَّ
 .(5)فرض علٌهم فً أموالهم من الزكاة. وذلن فً رواٌة الضحان عن ابن عباسأحدهما: أنه ما 

 .(ٓٔ)واإلخبلص. وهذا فً روٌاة علً بن طلحة عن ابن عباسوالثانً: ٌعنً بـ}الزكاة{: طاعة هللا 
ٌْتُْم إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنكُْم{]البمرة :   أي ثم رفضتم وأسبلفكم المٌثاق رفضاً باتاً، إِالّ للٌبلً  [،"1ٖلوله تعالى:}ثُمَّ تََولَّ

 .(ٔٔ)منكم ثبتوا علٌه"
 .(ٕٔ)ؤخبر أن للٌبل منهم، عصمهم هللا وثبتهم"لال السعدي:"هذا استثناء، لببل ٌوهم أنهم تولوا كلهم، ف 

لال ابن عطٌة:" توّلى تفّعل، وأصله اإلعراض واإلدبار عن الشًء بالجسم، ثم استعمل فً اإلعراض  
عن األمور واألدٌان والمعتمدات اتساعا ومجازا.. والمراد بـ)الملٌل(: جمٌع مإمنٌهم لدٌما من أسبلفهم وحدٌثا 

                                                             

( ، ولٌس فً لصٌدته التً على هذا الوزن فً األصمعٌات : ٙ٘:  ٗالزبٌدي . )الخزانة (ٌمال هو : عمرو بن معد ٌكرب ٔ)
أنه لعمرو بن معد ٌكرب . فكؤنه له ، وكؤنه سمط من رواٌة األصمعً ،  ٓ٘ٔ - 5ٗٔ، ولكنه أتى فً نوادر أبً زٌد :  ٖٗ

 . وؼٌرها . ٖ٘:  ٗوالخزانة  5ٕٗ،  ٖ٘ٙ:  ٔ، وسٌبوٌه  ٓ٘ٔوهو فً رواٌة ؼٌره . انظر:  نوادر أبً زٌد : 
 .52ٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .٘ٙ/ٔ( انظر: صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص1٘ٗٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .51ٕ-52ٕ/ٕ(:ص5٘ٗٔ( أخرجه الطبري)1)
 .51ٕ-52ٕ/ٕ(:ص5٘ٗٔالطبري)( انظر: تفسٌر 5)
 .51ٕ/ٕ(:صٓٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .1٘-2٘( تفسٌر السعدي :ٕٔ)
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و)الملة( على هذه هً فً عدد األشخاص، وٌحتمل أن تكون الملة فً اإلٌمان أي لم ٌبك كابن سبلم وؼٌره، 
 .(ٔ)حٌن عصوا وكفر آخرهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص إال إٌمان للٌل، إذ ال ٌنفعهم، واألول ألوى"

 .(ٕ)ولرأ لوم }إال للٌٌل{ بالرفع، ، وروٌت عن أبً عمرو
ٌعنً : على هإالء الذٌن وصؾ هللا أمرهم فً كتابه من  -ز علٌهم لال ابن عباس: لما فرض هللا جل وع 

هذا الذي ذكر أنه أخذ مٌثالهم به، أعرضوا عنه استثماال له وكراهٌة، وطلبوا ما خؾ علٌهم إال  -بنً إسرابٌل 
لال : الملٌل للٌبل منهم، وهم الذٌن استثنى هللا فمال:}ثم تولٌتم{، ٌمول : أعرضتم عن طاعتً، }إال للٌبل منكم{، 

 .(ٖ)الذٌن اخترتهم لطاعتً، وسٌحل عمابً بمن تولى وأعرض عنها ٌمول : تركها استخفافا بها"
ٌْتُْم{]البمرة : وذكروا فً لوله تعالى:   [، وجهٌن من التفسٌر:1ٖ}ثُمَّ تََولَّ

 .(ٗ)أعرضتم عن طاعتً. فً رواٌة الضحان عن ابن عباساألول: ثم: 
 .(٘)كله. فً رواٌة عكرمة عن ابن عباس أٌضا والثانً: أي: تركتم ذلن

" أي: وأنتم أًٌضا كؤوابلكم فً اإلعراض عما عُِهد إلٌكم [، 1ٖلوله تعالى:}َوأَْنتُْم ُمْعِرُضوَن{]البمرة :  
 .(ٙ)فٌه"

 .(2)أي تولٌتم فً إعراض"لال ابن عثٌمٌن:"
عن المٌثاق الذي أخذ علٌكم بذلن، لال الطبري:أي "وأنتم ٌا معشر بماٌاهم]الٌهود[، معرضون أٌضا  

 .(1)وتاركوه ترن أوابلكم"
 . (5)لال المراؼً:" وأنتم فً حال اإلعراض عنه وعدم االهتمام بشؤنه" 

 .(ٓٔ)لال الواحدي:" ومعنى )اإلعراض(: الذَهاب عن المواجهة، إلى جهة العرض"
ٌْتُْم إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنكُْم وفً لوله تعالى  "التفات من الؽٌبة إلى الخطاب؛ [،1ٖ{]البمرة : َوأَْنتُْم ُمْعِرُضونَ :}ثُمَّ تََولَّ

وفابدته: إدخال الموجودٌن فً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً هذا الحكم. أعنً التولً؛ و "التولً" ترن الشًء وراء 
 .(ٔٔ)ار"الظهر؛ وهذا أبلػ من اإلعراض؛ ألن اإلعراض لد ٌكون بالملب، أو بالبدن مع عدم استدب

لال المراؼً:" و فً لوله : }َوأَْنتُْم ُمْعِرُضوَن{، مبالؽة فً الترن المستفاد من التولً، ألن اإلنسان لد  
ٌتولى عن شىء وهو عازم على أن ٌعود إلٌه وٌإدى ما ٌجب له، فلٌس كل من توّلى عن شىء ٌكون معرضا 

رهبان أربابا مشّرعٌن ٌحّلون وٌحّرمون، وٌبٌحون عنه، ولد كان من تولٌهم وإعراضهم أن اتخذوا األحبار وال
وٌحظرون، وٌزٌدون ما شاءوا من الشعابر والمناسن الدٌنٌة، فكؤنهم شركاء ّّل ٌشّرعون لهم ما لم ٌؤذن به 
َّللّا، كما كان من تولٌهم أن بخلوا بالمال فً الواجبات الدٌنٌة كالنفمة على ذوى المربً وأداء الزكاة، وتركوا 

 .(ٕٔ)عن المنكر إلى نحو ذلن مما ٌدل على االستهتار بؤمور الدٌن"النهى 
ٌْتُْم إِال لَِلٌبل ِمْنكُْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضوَن{]البمرة:واختلؾ فً الخطاب فً   [،على 1ٖلوله تعالى:}ثُمَّ تََولَّ
 :(ٖٔ)وجوه

                                                             

 .5٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
ٌْتُْم{، وجاز ذلن مع أن الكبلم 2ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجً: ٕ) . لال ابن عطٌة:" وهذا على بدل }للٌل{ من الضمٌر فً }تََولَّ

ٌْتُْم{، معناه النفً كؤنه لال ثم لم تفوا بالمٌثاق إال للٌل".  لم ٌتمدم فٌه نفً ألن }تََولَّ
 .55ٕ-51ٕ/ٕ(:صٔٙٗٔ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .55ٕ-51ٕ/ٕ(:صٔٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .55ٕ/ٕ(:صٕٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .5ٕٙ/ٔ:( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن2)
 .55ٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .5٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .ٕٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .5٘/!ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 .55ٕ-51ٕ/ٕ(  انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)



ٔٔ1 

 

ٔٔ1 

 

ونمضوا مٌثاله، بعدما أخذ هللا األول: أنه خبر من هللا جل ثناإه عن ٌهود بنً إسرابٌل، بؤنهم نكثوا عهده 
 .(ٔ)مٌثالهم على الوفاء له. لاله الطبري

والثانً: ولٌل: عنى هللا جل ثناإه بموله : }وأنتم معرضون{، الٌهود الذٌن كانوا على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
ٌبل منكم{ : ثم تولى سلفكم إال وعنى بسابر اآلٌة أسبلفهم. كؤنه ذهب إلى أن معنى الكبلم : }ثم تولٌتم إال لل

للٌبل منهم، ولكنه جعل خطابا لبماٌا نسلهم، ثم لال : وأنتم ٌا معشر بماٌاهم معرضون أٌضا عن المٌثاق الذي 
 أخذ علٌكم بذلن، وتاركوه ترن أوابلكم.

كلهم بتلن السبٌل. لاله ابن والثالث: أن "اآلٌة خطاب لمعاصري دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أسند إلٌهم تولً أسبلفهم، إذ هم 
 .(ٖ)، وروي نحوه ابن عباس(ٕ)عطٌة
 . وهللا أعلم.(ٗ)والمول األول هو االلرب إلى الصواب، وهو اختٌار الجمهور، ومنهم االمام الطبري 
 :الفوابد

سبحانه  ن فوابد اآلٌة: بٌان عظمة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }وإذ أخذنا{؛ ألن الضمٌر هنا للتعظٌم؛ وهو ٔ.
 وتعالى العظٌم الذي ال أعظم منه.

 .ومنها: أن التوحٌد جاءت به الرسل جمٌعاً؛ لموله تعالى: )ال تعبدون إال هللا( ٕ.

ومنها: أن العبادة خاصة باهلل . تبارن وتعالى؛ فبل ٌعبد ؼٌره؛ لموله تعالى: }ال تعبدون إال هللا{؛ ألن هذا  ٖ.
 ٌفٌد الحصر.

ان إلى الوالدٌن؛ لموله تعالى: }وبالوالدٌن إحساناً{؛ وإنما أوجب ذلن؛ ألن نعمة ومنها: وجوب اإلحس ٗ.
الوالدٌن على ولدهما هً التً تلً نعمة هللا عّز وجّل؛ ولذلن لال هللا سبحانه وتعالى فً سورة لممان: }أن 

ذلن من هللا؛ [ ؛ فهما سبب وجودن، وإمدادن، وإعدادن . وإن كان أصل ٗٔاشكر لً ولوالدٌن{ ]لممان: 
فلوال الوالدان ما كنت شٌباً؛ واإلحسان إلى الوالدٌن شامل لئلحسان بالمول، والفعل، والمال، والجاه، وؼٌر 
ذلن من أنواع اإلحسان؛ وضده أمران؛ أحدهما أن ٌسًء إلٌهما؛ والثانً: أن ال ٌحسن، وال ٌسًء؛ وكبلهما 

 زٌادة االعتداء.تمصٌر فً حك الوالدٌن مناؾ لبرهما؛ وفً اإلساءة 
ومن فوابد اآلٌة: وجوب اإلحسان إلى ذوي المربى . أي لرابة اإلنسان . وهم من ٌجتمعون به باألب  ٘.

الرابع، فما دون؛ ولكن ٌجب أن نعلم أن اإلحسان ٌتفاوت؛ فكل من كان ألرب فهو أولى باإلحسان؛ ألن الحكم 
ب علٌن من صلة العم أكثر مما ٌجب علٌن من صلة إذا عُلِّك بوصؾ لوي بحسب لوة ذلن الوصؾ؛ فمثبلً ٌج

 .أوالد العم؛ وٌجب علٌن من صلة الخال أكثر مما ٌجب علٌن من صلة أوالد الخال
ولد اتفك العلماء أن  حكم صلة الرحم المإمنة الصالحة المضرة دنٌوٌاً ؼٌر واجبة، لال الحافظ أبو عمر  

ق ثبلث، لمن كانت مكالمته تجلب نمصاً على المخاطب فً بن عبد البر: "أجمعوا على أنه ٌجوز الهجر فو
 .(٘)دٌنه، أو مضرة تحصل علٌه فً نفسه، أو دنٌاه، فرب هجر جمٌل خٌر من مخالطة مإذٌة"

، وأما حكم صلة الرحم المإمنة الصالحة المإذٌة دنٌوٌاً (ٙ)"ال ضرر وال ضرار" -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال رسول هللا  
ٌَْرةَ، أَنَّ َرُجبل لَاَل: فؽٌر واجبة  على مذهب بعض أهل العلم طبعاً باستثناء الوالدٌن ، ولالوا عن حدٌث أَِبً هَُر

 ، ًّ ٌا رسول هللا، إن لً لرابة أصلهم وٌمطعوننً، وأحسن إلٌهم وٌسٌبون إلً، وأحلُم عنهم وٌجهلون عل
،  أن (2)عن من هللا ظهٌر علٌهم ما دمت على ذلن": " لبن كنت كما للت فكؤنما تُِسفُّهم الَمّل، وال ٌزال م:فمال

الحدٌث محمول على استحباب صلة الرحم المإذٌة ال وجوب ذلن، ألن درء المفاسد ممدم على جلب 
المصالح، والورع ٌا عبدهللا ٌمتضً صلة الرحم المإمنة الصالحة المإذٌة مالم تصل إلى حد الضرر ، 

                                                             

 .51ٕ/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
. ولفظه:" ٌإنبهم وإذ أخذنا مٌثاق بنً إسرابٌل أي مٌثالكم ال تعبدون إال 5٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٖابن أبً حاتم)( انظر: تفسٌر ٖ)

 هللا".
 .51ٕ/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٗ)
  .1ٕٕ/ٗ(سبل السبلم، اإلمام الصنعانً: ٘)
 [ وؼٌرهـما مسندا.1ٕٕ/ ٗرلم :  ] [ والدارلطنً ٖٕٔٗ(حدٌث حسن ، رواه ابن ماجه ]انظر رق : ٙ)
 (.1ٕ٘٘(، برلم: )51ٕٔ/ٗ(أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحرٌم لطٌعتها، )2)
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لم ـ أن األذى هو الضرر الٌسٌر، لال ابن عطٌة: لوله تعالى: لَْن والفرق بٌن الضرر واألذى ـ وهللا أع
وكُْم إِالَّ أَذًى ـ معناه: لن ٌصٌبكم منهم ضرر فً األبدان وال فً األموال، وإنما هو أذى باأللسنة. ولال  ٌَُضرُّ

ا ٌَِسًٌرا" وكُْم إِالَّ َضرًّ  .(ٔ)المرطبً: "َواْلَمْعنَى لَْن ٌَُضرُّ
ٌكون هذا التفرٌك الثابت هنا ثابتا أٌضا فً لفظً المضرة واألذى المذكور فً كبلم ابن عبد ولكن ال ٌلزم أن 

البر، علما بؤن الصلة تبدأ من السبلم عند اللماء، أو بمكالمة هاتفٌة أثناء الؽٌبة، وبهذا ٌخرج المرء من إثم 
ن درجاتها فبل ٌنبؽً أن ٌعجز الهجرة، ثم تمتد لتشمل كل أنواع البر األخرى، فمن عجز عن درجة معٌنة م

 .عما تتحمك به الصلة فً حدودها الدنٌا
أما كٌفٌة التوفٌك بٌن لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " مثل الجلٌس الصالح والسوء، كحامل المسن ونافخ الكٌر؛ فحامل  

ٌِّبة، وناف ا أن تجد منه رًٌحا ط ا أن تبتاع منه، وإمَّ ا أن ٌحذٌن، وإمَّ ا المسن إمَّ ا أن ٌحرق ثٌابن، وإمَّ خ الكٌر إمَّ
، وفٌه التنفٌر من مجالسة رفٌك السوء وكذلن لوله: لما ولعت بنو إسرابٌل فً (ٕ)أن تجد رًٌحا خبٌثة"

المعاصً نهتهم علماإهم فلم ٌنتهوا فجالسوهم وآكلوهم وشاربوهم فلما رأى هللا ذلن منهم ضرب للوب 
تنفٌر من الفساق وكذلن لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ال تصاحب إال مإمنا ـ بعضهم ببعض ثم لعنهم الحدٌث، وفٌه ال

وبٌن لول النبً علٌه الصبلة والسبلم: صل من لطعن ـ ولوله: لٌس الواصل بالمكافا، ولكن الواصل الذي 
تحصل إذا لطعت رحمه وصلها ـ ومن المعلوم بؤن الماطع للرحم فاسك؟ الصلة ال تستلزم مصاحبة، فالصلة 

لما ولعت بنو  )بكل ما اعتبره العرؾ صلة كالزٌارة واإلهداء واالتصال ونحو ذلن، ثم إن لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "
إسرابٌل فً المعاصً نهتهم علماإهم فلم ٌنتهوا، فجالسوهم فً مجالسهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب هللا 

ابن مرٌم ذلن بما عصوا وكانوا ٌعتدون، فجلس رسول  للوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعٌسى
، حدٌث ضعٌؾ اإلسناد (ٖ)وكان متكباً فمال: ال، والذي نفسً بٌده حتى تؤطروهم على الحك أطًرا" -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

 .(ٗ)وضعفه األلبانً ، وبالتالً ال ٌُحتج به فً األحكام
شمل اإلحسان إلٌهم أنفسهم؛ واإلحسان فً أموالهم؛ لموله ومنها: وجوب اإلحسان إلى الٌتامى؛ وهو ٌ ٙ.

 [ .ٕ٘ٔتعالى: }وال تمربوا مال الٌتٌم إال بالتً هً أحسن{ ]األنعام: 
ومنها: وجوب اإلحسان إلى المساكٌن؛ وذلن بإعطابهم ما ٌستحمون من الزكاة، ودفع الضرورة، وما أشبه  2.

 ذلن.
ومنها: وجوب المول الحسن؛ لموله تعالى: }ولولوا للناس حسناً{؛ وضد المول الحسن لوالن؛ لول سوء؛  1.

ولول لٌس بسوء، وال حسن؛ أما لول السوء فإنه منهً عنه؛ وأما المول الذي لٌس بسوء، وال حسن فلٌس 
ؤنهم: }ال ٌشهدون الزور وإذا مؤموراً به، وال منهٌاً عنه؛ لكن تركه أفضل؛ ولهذا وصؾ هللا عباد الرحمن ب

وا كراماً{ ]الفرلان:  [ ؛ ولال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌمل خٌراً؛ أو 2ٕمروا باللؽو مرُّ
 . (ٔ)لٌصمت"

ا ومنها: األمر بإلامة الصبلة على وجه الوجوب فٌما ال تصح الصبلة إال به؛ وعلى وجه االستحباب فٌم 5.
 تصح الصبلة بدونه وهو من كمالها.

 ومنها: أن الصلوات مفروضة على من كان لبلنا. ٓٔ.

 ومنها: وجوب إٌتاء الزكاة؛ لموله تعالى: }وآتوا الزكاة{. ٔٔ.

ومنها: وجوب الزكاة على من كان لبلنا؛ ولكن ال ٌلزم أن ٌكونوا مساوٌن لنا فً األموال التً تجب فٌها  ٕٔ.
 مدار الزكاة، وال فً أهلها الذٌن تدفع إلٌهم.الزكاة، وال فً م

 أن بنً إسرابٌل مع هذا المٌثاق الذي أخذه هللا علٌهم لم ٌموموا به إال الملٌل منهم. :ومنها ٖٔ.

 ومنها: أن تولً بنً إسرابٌل كان تولٌاً كبٌراً، حٌث كان تولٌاً بإعراض. ٗٔ.
                                                             

 .2ٖٔ/ٗ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 (، واللفظ للبخاري.1ٕٕٙ(، ومسلم)ٖٗ٘٘( رواه البخاري)ٕ)
عٌؾ الجامع، رلم: (، وضعفه األلبانً فً ض2ٖٗٓ(، رلم: )ٕٕ٘/٘(أخرجه الترمذي، باب: ومن سورة المابدة، )ٖ)
(ٗ22ٖ.) 
 .2ٖ(انظر: المسلم وحموق اآلخرٌن، أبو فٌصل البدرانً: ٗ)
 .ٕ٘٘سبك تخرٌجه ص )ٔ(
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 المعرض. ومنها: أن المتولً المعرض أشد من المتولً ؼٌر ٘ٔ.
ومنها: أن التولً لد ٌكون بإعراض، ولد ٌكون بؽٌر إعراض؛ ألنه لو كان بإعراض مطلماً لم ٌستمم  .ٙٔ

 لوله: }وأنتم معرضون{.
 المرآن

({ 1َٗوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن ) }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَكُْم اَل تَْسِفكُوَن ِدَماَءكُْم َواَل تُْخِرُجوَن أَْنفَُسكُْم ِمْن ِدٌَاِركُْم ثُمَّ أَْلَرْرتُمْ 
 [1ٗ]البمرة : 
 التفسٌر:

حٌن أََخْذنا علٌكم عهًدا مإكًدا فً التوراة: ٌحرم سفن بعضكم دم بعض، وإخراج  -ٌا بنً إسرابٌل-واذكروا 
 بعضكم بعًضا من دٌاركم، ثم اعترفتم بذلن، وأنتم تشهدون على صحته.

 .(ٔ)[، "إذ أخذنا علٌكم العهد"1ْٗم{]البمرة:لوله تعالى: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَكُ  
 .(ٕ)لال الرازي: أي:"أمرناكم وأكدنا األمر ولبلتم وألررتم بلزومه ووجوبه" 
 :(ٖ)[، على ثبلثة أوجه1ٗواختلؾ أهل التفسٌر فً الخطاب فً لوله تعالى: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَكُْم{]البمرة: 

 عصر النبً ملسو هيلع هللا ىلص.أحدها: أنه خطاب لعلماء الٌهود فً 
 وثانٌها: أنه خطاب مع أسبلفهم، وتمدٌره وإذ أخذنا مٌثاق آبابكم.

 وثالثها: أنه خطاب لؤلسبلؾ وتمرٌع لؤلخبلؾ.
 .(ٗ)[، " أي:"ال ٌرٌك بعضكم دم بعض"1ٗلوله تعالى:}اَل تَْسِفكُوَن ِدَماَءكُْم{]البمرة: 
 .(٘)لال الثعلبً:" ال ترٌمون ِدماَءكُْم" 

 .(ٙ)و)السفن( فً اللؽة: "الصب 
 :(2)و}دماء{: جمع دم، واختلؾ فً أصله على ألوال 

 :(1)األول: لال الزجاج: وأصل دم: )َدماء( فً لول أكثر النحوٌٌن، ومنه لول الشاعر
 فلو أنا على حجر ذبحنا        جرى الدمٌان بالخبر الٌمٌن

 :(5)وأنشد أبو زٌد
 فإذا هً بعظام وَدَما    ؼفَلَْت ثم أتت ترلبه   

والثانً: أن أصله: )دْمً(، إال أنه لما حذؾ ورد إلٌه ما حذؾ منه، حركت المٌم لتدل الحركة على أنه 
 .(ٓٔ)استعمل محذوفا. وهذا مذهب سٌبوٌه

(؛ ألنن تمول: َدِمٌَْت ٌده ًٌ ٌْث: أصله )َدَم  .(ٕٔ).واختاره ابن عطٌة(ٔٔ)والثالث: ولال الل
األجود: ما حكاه الزجاج فً أصل الدم. و)الدُّمٌَةُ( من الدم، كؤنها الَحٌَوان ذُو لال الواحدي: "و 

 .(ٔ)الدم"

                                                             

 .ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕ( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٖٔٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 5ٕٗ٘، والماموس:ٖٕٓٓ/ٗاللسان:( انظر: ٙ)
 .٘ٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: 2)
 .٘ٙٔ/ٔ( البٌت من شواهد الزجاج فً معانً المرآن: 1)
 (ورد البٌت هكذا:5)

 ؼفلت ثم أتت تطلبه
، وٌنظر: 22تلخٌص الشواهد" ص ، و"ٕٓ٘/ ٔ، و"شرح التسهٌل" ٖٕ٘/ ٕ، و"التنبٌه" البن بري 5ٔٗ/ 2ٌنظر: "الخزانة" 
 ولم ٌنسبوه. ٖٕٔٔ/ ٕ"البحر المحٌط" 

 .1ٕٙ/ٗ( انظر: اللسان: ٓٔ)
 .1ٕٙ/ٗ، واللسان:ٕٙٔ/ٗٔ( انظر: تهذٌب اللؽة: ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)



ٕٔٔ 

 

ٕٔٔ 

 

لال ابن عثٌمٌن:و)السفن(، و"السفح" بمعنى واحد؛ والمراد بسفن الدم: المتل، كما لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً  
أي ٌمتل نفساً بؽٌر حك؛ و}دماءكم{ أي  (ٔ)اً"مكة: "ال ٌحل المرئ ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر أن ٌسفن بها دم

دماء بعضكم؛ لكن األمة الواحدة كالجسد الواحد؛ ولهذا لال الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص: "ذمة المسلمٌن واحدة ٌسعى بها 
 .(ٕ) "" (ٖ)، ولال: "وٌجٌر علٌهم ألصاهم(ٕ)أدناهم"

 [، ثبلثة أوجه من المراءة:1ٗ}تَْسِفكُوَن{]البمرة: وفً لوله تعالى: 
 األول: }تُْسِفكُوَن{، بكسر الفاء. لراءة الجماعة.

 .(ٖ) والثانً: ولرأ طلحة بن مصرؾ}تُْسِفُكوَن{، بضم )الفاء(
 .(ٗ)لال الثعلبً :" وهما لؽتان، مثل: ٌعُرشون، وٌعُكفون"  

 .(٘)بالتشدٌد على التكثٌروالثالث: ولرأ أبو مجلز: }تَُسفِّكُوَن{، 
 [، لمعنٌٌن: 1ٗلال الثعلبً: وإنّما لال }ِدماَءكُْم{]البمرة: 

 أحدهما: إن كّل لوم اجتمعوا على دٌن واحد فهم كنفس واحدة.
 .(ٙ)واآلخر: هو أّن الرجل إذا لتل ؼٌره كؤنّما لتل نفسه ألنّه ٌماد وٌمتّص منه"

[،  فٌه إشكال، وهو أن اإلنسان ملجؤ إلى أن ال ٌمتل نفسه، 1ِٗدَماَءكُم{]البمرة:ولوله تعالى:}اَل تَْسِفكُوَن  
 :(2)وإذا كان كذلن فبل فابدة فً النهً عنه، والجواب عنه من أوجه وهً

األول: ال ٌمتل اإلنسان نفسه، وال ٌخرج من داره سفها، كما ثبت فً أهل بعض دول العالم، أنهم ٌمدرون فً 
ص من عالم الفساد واللحوق بعالم النور والصبلح، أو كثٌر ممن صعب علٌه الزمان، وثمل لتل النفس التخل

علٌه أمر من األمور، فٌمتل نفسه، من جهد وببلء ٌصٌبه، أو ٌهٌم فً الصحراء وال ٌؤوي البٌوت جهبل فً 
تله نفسه صح كونه دٌانته وسفها فً حلمه، فهو عموم فً جمٌع ذلن، فإذا انتفى كون اإلنسان ملجؤ إلى ترن ل

 .(1)مكلفا به

                                                                                                                                                                                                       

 .ٗٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 – 5ٖٓ؛ وأخرجه مسلم صٗٓٔلؽابب، حدٌث رلم : لٌبلػ العلم الشاهد ا2ٖ، كتاب العلم، باب ٕٔأخرجه البخاري ص )ٔ(

 .ٖٗ٘ٔ[ ٙٗٗ] ٖٖٗٓ: تحرٌم مكة وتحرٌم صٌدها وخبلها...، حدٌث رلم 1ٕ، كتاب الحج، باب 5ٓٗ
؛ وأخرجه مسلم 25ٖٔ: إثم من عاهد ثم ؼدر، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب الجزٌة والموادعة، باب 2ٕ٘أخرجه البخاري ص )ٕ(

 .2ٖٓٔ[ 2ٙٗ] 2ٕٖٖلمدٌنة ودعاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌها بالبركة...، حدٌث رلم : فضل ا1٘، كتاب الحج، باب 5ٓ٘ص
؛ وأخرجه ابن 2ٕ٘ٔ: فً السرٌة ترد على أهل العسكر، حدٌث رلم 2ٗٔ، كتاب الجهاد، باب 1ٕٗٔاخرجه أبو داود ص )ٖ(

لال األلبانً فً صحٌح أبً داود: حسن  ،1ٕ٘ٙ: المسلمون تتكافؤ دماإهم، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب الدٌات، باب 1ٖٕٙماجه ص
 .2ٓٔ/ٕصحٌح 

 ..ٙٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .5ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .5ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .5ٔ-1ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: 2)
فلما أُخبروا كؤنهم تمالُّوها، فمالوا:  ، ٌسؤلون عن عبادة النبً لال: جاء ثبلثة رهٍط إلى بٌوت أزواج النبً  (عن أنس 1)

؟ لد ؼفر هللا له ما تمدم من ذنبه وما تؤخر، لال أحدهم: أما أنا فؤنا أصلً اللٌل أبداً، ولال آخر: أنا أصوم وأٌن نحن من النبً 
، فمال: "أنتم الذٌن للتم كذا وكذا؟ أما وهللا إنً وال أفطر، ولال آخر: أنا أعتزل النساء فبل أتزوج أبداً، فجاء رسول هللا الدهر 

النساء، فمن رؼب عن سنتً فلٌس منً"، ولفظ مسلم: ، ولكنً: أصوم وأفطر، وأُصلً وأرلد، وأتزوج ألخشاكم هلل، وأتماكم له
عن عمله فً السر، فمال بعضهم: ال أتزوج النساء، ولال بعضهم: ال آكل  سؤلوا أزواج النبً  "أن نفراً من أصحاب النبً 

ً: أصلًّ وأنام، وأصوم اللحم، ولال بعضهم: ال أنام على فراش، فحمد هللا، وأثنى علٌه فمال: "ما بال ألوام لالوا كذا وكذا، لكن
". ]متفك علٌه: البخاري، كتاب النكاح، باب الترؼٌب فً النكاح، برلم وأفطر، وأتزوج النساء فمن رؼب عن سنتً فلٌس منً

 [.ٔٓٗٔاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تالت نفسه إلٌه، برلم ، ومسلم، كتٖٙٓ٘



ٕٕٔ 

 

ٕٕٔ 

 

والثانً: المراد ال ٌمتل بعضكم بعضا، وجعل ؼٌر الرجل نفسه إذا اتصل به نسبا ودٌنا وهو كموله تعالى: 
، والربٌع بن أنس نحو (ٖ). وروي عن لتادة(ٕ)والسدي (ٔ)[. وهذا لول أبً العالٌةٗ٘}فالتلوا أنفسكم{ ]البمرة: 

 .(٘). واختاره ابن عطٌة(ٗ)ذلن
. ولال ابن (ٙ)والثالث: ولٌل: المراد المصاص، أي ال ٌمتل أحد فٌمتل لصاصا، فكؤنه سفن دمه. أجازه الطبري

 ، (2)عطٌة:" وهذا تؤوٌل فٌه تكلؾ
 والرابع: ال تتعرضوا لمماتلة من ٌمتلكم فتكونوا لد لتلتم أنفسكم.

 نون مهلكٌن ألنفسكم.والخامس: ال تسفكون دماءكم من لوامكم فً مصالح الدنٌا بهم فتكو
والصحٌح "إنما كان األمر أن هللا تعالى لد أخذ على بنً إسرابٌل فً التوراة مٌثالا أن ال ٌمتل بعضهم  

 . وهللا تعالى أعلم.(1)بعضا وال ٌنفٌه وال ٌسترله وال ٌدعه ٌسترق إلى ؼٌر ذلن من الطاعات"
[، أي " وال ٌخرج بعضكم بعضا من 1ٗاِركُْم{]البمرة:لوله تعالى:}َواَل تُْخِرُجوَن أَْنفَُسكُْم ِمْن ِدٌَ  

 . (5)داره"
 .(ٓٔ)لال الواحدي:" أي: ال ٌخرج بَعضكُم بعًضا ِمن َداره وٌؽلبه َعلٌها" 
 .(ٔٔ)لال ابن عطٌة:أي:" وال ٌنفً بعضكم بعضا بالفتنة والبؽً" 

 [، ثبلثة أوجه من التفسٌر:1ِٗدٌَاِركُْم{]البمرة:ولد ذكروا فً لوله تعالى:}َواَل تُْخِرُجوَن أَْنفَُسكُْم ِمْن  
 األول: ال تفعلوا ما تستحمون بسببه أن تخرجوا من دٌاركم. 
الثانً: المراد النهً عن إخراج بعضهم بعضا من دٌارهم ألن ذلن مما ٌعظم فٌه المحنة والشدة حتى ٌمرب  

 نحو ذلن. (ٙٔ)ومماتل بن حٌان (٘ٔ)والسدي (ٗٔ). وروي عن الحسن(ٖٔ). وهذا لول أبً العالٌة(ٕٔ)من الهبلن
 .(2ٔ)والثالث: وال تسبوا من جاوركم فتلجبوهم إلى الخروج بسوء جواركم. لاله الثعلبً

 .(1ٔ)النفوس؛ وربما ٌكون أشك من المتل" لال ابن عثٌمٌن:"وال شن أن اإلخراج من الوطن شاق على
 .(5ٔ)لبلتم ذلن وألررتم به"[، " أي: 1ٗلوله تعالى:}ثُمَّ أَْلَرْرتُْم{]البمرة: 
 .(ٕٔ). وروي عن الربٌع مثله(ٕٓ)لال أبو العالٌة: "ٌمول: : ألررتم بهذا المٌثاق" 
 .(ٕٕ)لال الزجاج:" أي اعترفتم بؤن هذا أخذ علٌكم فً العهد وأخذ على آبابكم" 

                                                             

 .ٕٙٔ/ٔ(:ص1٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ(:ص1ٕ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٖٓٓ/ٕ(:ٗٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖٓٓ/ٕانظر: تفسٌره: ( ٙ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .1ٔ/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: 2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .ٔٙٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر المراؼً: 5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 5)
 .٘ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .2٘ٔ/ٕ( تفسٌر الرازي: ٕٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ(:ص1ٖ٘ابن أبً حاتم)( انظر: تفسٌر ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙٔ)
 . لال المحمك وجدته عن هامش المخطوط.5ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 2ٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٔ)
 .٘ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5ٔ)
 .ٖٔٓ/ٕ(:ص2ٙٗٔ( أخرجه الطبري)ٕٓ)
 .ٖٔٓ/ٕ(:ص1ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .٘ٙٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٕٕ)



ٕٖٔ 

 

ٕٖٔ 

 

 .(ٔ)لال الثعلبً:اي: "بهذا العهد إنّه حّك"  
 .(ٕ)لى أنفسكم بلزومه"لال الزمخشري:أي" بالمٌثاق واعترفتم ع 

لال ابن عطٌة:" أي خلفا بعد سلؾ أن هذا المٌثاق أخذ علٌكم والتزمتموه فٌتجه فً هذه اللفظة أن  
تكون من اإللرار الذي هو ضد الجحد وتتعدى بالباء، وأن تكون من اإللرار الذي هو إبماء األمر على حاله، 

 .(ٖ)أي ألررتم هذا المٌثاق ملتزما"
 .  (ٗ)[، أي:" وأنتم أٌها البالون المخاطبون تشهدون أن هذا حك"1ٗتعالى:}َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن{]البمرة:لوله  
 .(٘)لال الثعلبً: أي: تشهدون "الٌوم على ذلن ٌا معشر الٌهود" 

 [، على وجهٌن:1ٗواختلؾ فً الخطاب فً لوله تعالى}َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن{]البمرة: 
، والمعنى "وأنتم شهداء أي بٌنة أن هذا المٌثاق أخذ على -ملسو هيلع هللا ىلص-للٌهود المعاصرٌن للرسولاألول: أنه خطاب 

 .(2). وهذا مذهب ابن عباس(ٙ)أسبلفكم فمن بعدهم"
 . (1)والثانً: أنه خبر من هللا جل ثناإه عن أوابلهم، أخرجه بذلن عنهم ُمخرج المخاطبة. لاله أبو العالٌة

خبر عن أسبلفهم، وٌدخل فٌه المخاطبون منهم، "الذٌن أدركوا رسول هللا صلى هللا علٌه والراجح أنه  
وسلم، كما كان لوله :}وإذ أخذنا مٌثالكم{ خبرا عن أسبلفهم، وإن كان خطابا للذٌن أدركوا رسول هللا صلى 

 .(ٓٔ). وهذا اختٌار الطبري(5)هللا علٌه وسلم"
 :(ٔٔ) [، وجوها1ٗتعالى:}ثُمَّ أَْلَرْرتُْم َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن{]البمرة:ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله  

األول: أي: ثم ألررتم بالمٌثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه وأنتم تشهدون علٌها كمولن فبلن ممر على نفسه 
 .(ٖٔ). ولواه المرطبً(ٕٔ)بكذا أي شاهد علٌها. لاله الزمخشري

 د بعضكم على بعض بذلن، ألنه كان شابعا فٌما بٌنهم مشهورا.والثانً: اعترفتم بمبوله وشه
 والثالث: وأنتم تشهدون الٌوم ٌا معشر الٌهود على إلرار أسبلفكم بهذا المٌثاق.

والرابع: اإللرار الذي هو الرضاء باألمر والصبر علٌه كؤن ٌمال: فبلن ال ٌمر على الضٌم، فٌكون المعنى أنه 
 به فؤلمتم علٌه وشهدتم بوجوبه وصحته. تعالى ٌؤمركم بذلن ورضٌتم

لال الرازي: "وإن لٌل: لم لال: }ثُمَّ أَْلَرْرتُْم َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن{ والمعنى واحد، للنا فٌه ثبلثة ألوال: األول:  
ألررتم ٌعنً أسبلفكم وأنتم تشهدون اآلن ٌعنً على إلرارهم، الثانً: ألررتم فً ولت المٌثاق الذي مضى 

 .(ٗٔ)بعد ذلن تشهدون، الثالث: أنه للتؤكٌد"وأنتم 
 الفوابد:

. من فوابد اآلٌة: أن بنً إسرابٌل أُخذ علٌهم تحرٌم لتال بعضهم بعضاً؛ لموله تعالى: }وإذ أخذنا مٌثالكم ال ٔ
 تسفكون دماءكم{.

 ومنها: تحرٌم إخراج بعضهم بعضاً من دٌارهم.  ٕ.

 تعالى: }ال تسفكون دماءكم وال تخرجون أنفسكم{. ومنها: أن األمة كالنفس الواحدة؛ لموله ٖ.

                                                             

 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .5ٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر البٌضاوي: ٓٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .٘ٙٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٗ)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .2ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٕٖٓ/ٕ(:ص5ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٖٓ/ٕ(:ص2ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 . ٕٖٓ/ٕ( تفسٌر الطبري: 5)
 . ٕٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .1ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٕ، ومفاتٌح الؽٌب: ٓٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٔٔ)
 .1ٔ/ٕفسٌر المرطبً: ، تٓٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٕٔ)
 .1ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .2٘ٔ/ٕ( تفسٌر الرازي: ٗٔ)



ٕٔٗ 

 

ٕٔٗ 

 

ومنها: األسلوب البلٌػ فً لوله تعالى: }ال تسفكون دماءكم وال تخرجون أنفسكم من دٌاركم{؛ وذلن أن  ٗ.
 مثل هذا التعبٌر فٌه الحث البلٌػ على اجتناب ما نُهً عنه، وكؤن الذي اعتدى على ؼٌره لد اعتدى على نفسه

ً إسرابٌل لد ألروا على أنفسهم بهذا المٌثاق، وشهد بعضهم على بعض؛ لموله تعالى: }ثم ومنها: أن بن ٘.
 ألررتم وأنتم تشهدون.{.

 المرآن
ٌِْهْم بِ  ثِْم َواْلعُدْ }ثُمَّ أَْنتُْم َهُإاَلِء تَْمتُلُوَن أَْنفَُسكُْم َوتُْخِرُجوَن فَِرًٌما ِمْنكُْم ِمْن ِدٌَاِرِهْم تََظاَهُروَن َعلَ َواِن َوإِْن ٌَؤْتُوكُْم اإْلِ

ٌْكُْم إِْخَراُجُهْم أَفَتُْإِمنُوَن ِببَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن ِببَْعٍض فَ  ٌم َعلَ َما َجَزاُء َمْن ٌَْفَعُل ذَِلَن أَُساَرى تُفَاُدوهُْم َوهَُو ُمَحرَّ
ْنٌَا َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌُ  ٌَاةِ الدُّ ا تَْعَملُوَن )ِمْنكُْم إِالَّ ِخْزٌي فًِ اْلَح ُ بِؽَاِفٍل َعمَّ ({ ]البمرة : 1َ٘ردُّوَن إِلَى أََشّدِ اْلعَذَاِب َوَما َّللاَّ

1٘] 
 التفسٌر:

ى كل فرٌك منكم على إخوانه  ثم أنتم ٌا هإالء ٌمتل بعضكم بعًضا، وٌُخرج بعضكم بعًضا من دٌارهم، وٌَتََموَّ
ألعداء سعٌتم فً تحرٌرهم من األسر، بدفع الفدٌة، مع أنه باألعداء بؽًٌا وعدواًنا. وأن ٌؤتوكم أسارى فً ٌد ا

محرم علٌكم إخراجهم من دٌارهم. ما ألبح ما تفعلون حٌن تإمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعضها! 
فلٌس جزاء َمن ٌفعل ذلن منكم إال ذاُل وفضٌحة فً الدنٌا، وٌوم المٌامة ٌردُّهم هللا إلى أفظع العذاب فً النار، 

 ما هللا بؽافل عما تعملون.و
لال ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس: " كانوا فرٌمٌن: طابفة منهم من بنً لٌنماع فً سبب نزول اآلٌة:  

، فكانوا إذا كانت بٌن األوس والخزرج حرب خرجت (ٖ)حلفاء األوس (ٕ)، والنضٌر ولرٌظة(ٔ)حلفاء الخزرج
بنو لٌنماع مع الخزرج، وخرجت النضٌر ولرٌظة مع األوس، ٌظاهر كل من الفرٌمٌن حلفاءه على إخوانه، 

حتى ٌتسافكوا دماءهم بٌنهم، وبؤٌدٌهم التوراة، ٌعرفون منها ما علٌهم وما لهم. واألوس والخزرج أهل شرن 
فون جنة وال نارا، وال بعثا وال لٌامة، وال كتابا، وال حراما وال حبلال فإذا وضعت ٌعبدون األوثان،ال ٌعر

الحرب أوزارها، افتدوا أسراهم، تصدٌما لما فً التوراة، وأخذا به، بعضهم من بعض. ٌفتدي بنو لٌنماع ما 
طلون ما كان من أسراهم فً أٌدي األوس، وتفتدي النضٌر ولرٌظة ما كان فً أٌدي الخزرج منهم، وٌ

أصابوا من الدماء، ولتلى من لتلوا منهم فٌما بٌنهم، مظاهرة ألهل الشرن علٌهم. ٌمول هللا تعالى ذكره، حٌن 
وفً حكم  -أنبهم بذلن : }أفتإمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض{، أي تفادونه بحكم التوراة وتمتلونه 

ابتؽاء  -ن ٌشرن باهلل وٌعبد األوثان من دونه التوراة أن ال ٌمتل، وال ٌخرج من داره، وال ٌظاهر علٌه م
نزلت  -فٌما بلؽنً  -عرض من عرض الدنٌا". لال ابن اسحاق: "ففً ذلن من فعلهم مع األوس والخزرج 

 .(ٗ)هذه المصة"
 .(2)، وابن زٌد نحو ذلن(ٙ)،وروي عن السدي(٘)أخرجه الطبري

[، "أي ثم أنتم بعد ذلن التوكٌد فً المٌثاق تنمضون 1٘أَْنفَُسكُْم{]البمرة:لوله تعالى: }ثُمَّ أَْنتُْم َهُإاَلِء تَْمتُلُوَن  
 .(ٔ)العهد فتمتلون أنفسكم"

                                                             

(هم الخزرج بن حارثة بطن من األزد من المحطانٌة، كانوا ٌمطنون المدٌنة مع األوس، وكانت العرب جمٌعًا فً الجاهلٌة ٔ)
 .ٕٖٗ/ ٔلناس. ٌنظر: "معجم لبابل العرب" ٌسمون األوس والخزرج جمًٌعا الخزرج، وكانوا هم واألوس ٌحجون وٌمفون مع ا

(لرٌظة والنضٌر: لبٌلتان من الٌهود فً المدٌنة، وهما من بنً الخزرج الصرٌح بن التوءمان بن السبط بن الٌسع بن سعد بن ٕ)
 الوي بن خٌر بن النحام بن تنحوم بن عازر بن عذري بن هارون بن عمران بن ٌصهر بن لاهث بن الوي بن ٌعموب. ٌنظر

 .ٔٙ/ ٔ"السٌرة النبوٌة" البن هشام 
(هم بنو األوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزٌمٌا بن عامر ماء السماء بن حارثة الؽطرٌؾ، من أعظم بطون األزد من ٖ)

المحطانٌة، أهل عز ومنعة، فٌهم عدة أفخار، كان موطنهم األصلً ببلد الٌمن، فهاجروا إلى ٌثرب، وعاشوا مع الخزرج 
ل الٌهودٌة، ونشبت حروب طوٌلة بٌنهم وبٌن الخزرج كٌوم بعاث والدرن وؼٌرها. ٌنظر: "معجم لبابل العرب المدٌمة والمباب

 .ٓ٘/ ٔوالحدٌثة" 
 .2ٖٓ/ٕ(:ص2ٗٗٔ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .٘ٓٗ-ٖٗٓ/ٕ(:ص2ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٖٓ-2ٖٓ/ٕ(:ص2ٕٗٔ(انظر: تفسٌر  الطبري)ٙ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص2ٗٗٔالطبري)( أخرجه 2)



ٕٔ٘ 

 

ٕٔ٘ 

 

 .(ٕ)لال ابن عباس:" أي أهل الشرن حتى ٌسفكوا دماءهم معهم" 
 .(ٖ)وأخرج ابن أبً حاتم عن الربٌع بن أنس: "}ثم أنتم هإالء تمتلون أنفسكم{، ٌمول: ٌمتل بعضكم بعضا"

 .(ٗ)عن الحسن ولتادة نحو ذلن وروي 
لال المراؼً:" أي ٌمتل بعضكم بعضا كما كان ٌفعل من لبلكم، مع أنكم معترفون بؤن المٌثاق أخذ  

 .(٘)علٌكم كما أخذ علٌهم"
لال الصابونً:"أي ثم نمضتم أٌضاً المٌثاق ٌا معشر الٌهود بعد إلراركم به، فمتلتم إِخوانكم فً الدٌن،  

 .(ٙ)تم عنه من المتل"وارتكبتم ما نهٌ
وروي عن السدي أنه لال: "كانت لرٌظة حلفاء األوس، وكانت النضٌر حلفاء الخزرج، فكانوا  

ٌمتتلون فً حرب سمٌر فتماتل بنو لرٌظة مع حلفابها. النضٌر وحلفابهم. وكانت النضٌر تماتل لرٌظة 
من الفرٌمٌن لٌهما جمعوا له حتى ٌفدوه وحلفاءها وٌؽلبون فٌخربون دٌارهم وٌخرجونهم منها فإذا أسر رجل 

فتعٌرهم العرب بذلن، وٌمولون: كٌؾ تماتلونهم وتفدونهم، لالوا: أمرنا أن نفدٌهم وحرم علٌنا لتالهم، لالوا: إنا 
نستحً أن ٌستدل بحلفابنا. فذلن حٌن عٌرهم هللا فمال: ثم أنتم هإالء تمتلون أنفسكم وتخرجون فرٌما منكم من 

 .(2)دٌارهم"
. وكذا لاله (1)لال ابن عطٌة:" }هُإالِء{ دالة على أن المخاطبة للحاضرٌن ال تحتمل ردا إلى األسبلؾ" 

 .(5)الواحدي
والخطاب لمن كان فً عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ وإنما وجه إلٌهم؛ ألنهم من األمة التً فعلت  لال ابن عثٌمٌن:" 

 .(ٓٔ)ذلن، ورضوا به"
 :(ٔٔ)[، ٌحتمل وجهٌن1٘أَْنتُْم َهُإالِء{]البمرة:ثُمَّ ولوله تعالى} 

األول: أن ٌكون أرٌد به:ثم أنتم ٌا هإالء، فترن )ٌا(،استؽناء بداللة الكبلم علٌه، كما لال:}ٌُوسُُؾ أَْعِرْض َعْن 
 .(ٕٔ)[، أي: ٌا ٌوسؾ أعرض عن هذا. ااختاره الثعلب5ًَٕهذَا{] ٌوسؾ : 

وم تمتلون أنفسكم، فٌرجع إلى الخبر عن )أنتم(. ولد اعترض بٌنهم وبٌن والثانً: أن ٌكون معناه : ثم أنتم ل
الخبر عنهم بـ}هإالء{، كما تمول العرب : أنا ذا ألوم، وأنا هذا أجلس، وإْذ لٌل : أنا هذا أجلس، كان صحٌحا 

 جابزا كذلن : أنت ذان تموم .
لوله : }ثم أنتم هإالء{، تنبٌه  لال اإلمام الطبري: "ولد زعم بعض البصرٌٌن أن لوله }هإالء{ فً 

وتوكٌد لـ }أنتم{،. وزعم أن }أنتم{ وإن كانت كناٌة أسماء جماع المخاطبٌن، فإنما جاز أن ٌإكدوا بـ }هإالء{ 
 : (ٖٔ)و)أوالء(،ألنها كناٌة عن المخاطبٌن، كما لال خفاؾ بن ندبة

                                                                                                                                                                                                       

 .ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٔ(:ص1٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٗٙٔ/ٔ(:ص1٘1( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٗٙٔ/ٔ(:ص1٘1( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٗٙٔ/ٔ(:ص1٘2( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2ٗٔ/ٔالمحرر الوجٌز: ( 1)
 .ٙٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٖٗٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .5ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
،  ٖٗٔ:  ٔ، وؼٌرهما ، وٌؤتً فً الطبري  2ٓٗ:  ٕ، والخزانة  ٖٗٔ:  ٙٔ/ٖ٘ٔ،  ٖٗٔ:  ٖٔ/ 5ٕٖ:  ٕ(األؼانً ٖٔ)

ر فً ممتل ابن عمه معاوٌة بن عمرو أخى الخنساء . ومالن ، هو مالن بن ِحَمار الشمخً الفزاري . والبٌت . ٌمول الشع 2ٖٗ
 الذي لبله: 

ْمُت َماِلَكا ٌٍْن تٌََمَّ ٌْلً لد أُِصٌَب َصِمٌُمها       فَعَْمًدا على َع  فَإن تَُن َخ



ٕٔٙ 

 

ٕٔٙ 

 

ل ُخفاَفًا، مُح ٌؤِطُر َمتْنَهُ :         تؤمَّ  إننً أنا ذِلَكا  ألوُل له، والرُّ
ٌَْن بِِهْم{] ٌونس :    [.ٌٕٕرٌد : أنا هذا، وكما لال جل ثناإه :}َحتَّى إِذَا كُْنتُْم فًِ اْلفُْلِن َوَجَر
 :(ٔ)ولد اختلؾ أهل التؤوٌل فٌمن عُنً بهذه اآلٌة، نحو اختبلفهم فٌمن َعنً بموله :}وأنتم تشهدون} 

ً لٌنماع، وذلن أن النضٌر ولرٌظة حالفت األوس، وبنً لٌنماع األول: أن اآلٌة خطاب لمرٌظة والنضٌر وبن
حالفت الخزرج، فكانوا إذا ولعت الحرب بٌن بنً لٌلة ذهبت كل طابفة من بنً إسرابٌل مع أحبلفها فمتل 
بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من دٌارهم، وكانوا مع ذلن ٌفدي بعضهم أسرى بعض اتباعا لحكم 

 .(٘)، وابن زٌد نحو ذلن(ٗ)،وروي عن السدي(ٖ). لاله ابن عباس(ٕ) ها بالمتال واإلخراجالتوراة وهم لد خالفو
 .(ٙ)نزلت هذه المصة" -فٌما بلؽنً  -لال ابن إسحاق: "ففً ذلن من فعلهم مع األوس والخزرج  

لال أبو العالٌة: "كان فً بنً إسرابٌل : إذا استضعفوا لوما أخرجوهم من دٌارهم. ولد أخذ علٌهم  والثانً:
 .(2)المٌثاق أن ال ٌسفكوا دماءهم، وال ٌخرجوا أنفسهم من دٌارهم"

ٌل من ولوله }تَْمتُلُوَن أَْنفَُسكُْم{، لراءة العاّمة بالتخفٌؾ، من المتل، ولرأ الحسن: }تُمَتِّلُوَن{، بالتثم 
 .(1)التمتٌل
[، "أي كما طردتموهم من دٌارهم من ؼٌر 1٘لوله تعالى:}َوتُْخِرُجوَن فَِرًٌما ِمْنكُْم ِمْن ِدٌَاِرِهْم{]البمرة: 

 .(5)التفات إِلى العهد الوثٌك"
. وروي عن (ٓٔ)روي عن ابن عباس: }وتخرجون فرٌما منكم من دٌارهم{، لال: ٌخرجونهم من دٌارهم معهم"

 .(ٔٔ)ولتادة نحو ذلنالحسن، 
ٌِْهْم باإلثم َواْلعُْدَواِن{]البمرة:   .(ٕٔ)[، أي تتعاونون علٌهم بالمعصٌة والظلم"1٘لوله تعالى: }تََظاَهُروَن َعلَ
 .(ٖٔ)لال الواحدي:" أي: تعاونون على أهل ملتكم بالمعصٌة والظلم" 

وان معصٌة؛ ولٌست كل معصٌة فكل عدلال ابن عثٌمٌن: أي بالمعصٌة واإلعتداء على الؽٌر بؽٌر حك، 
ً هذا آثم،  عدواناً. إال على النفس: فالرجل الذي ٌشرب الخمر عاٍص، وآثم؛ والرجل الذي ٌمتل معصوما
ومعتد؛ والذي ٌخرجه من بلده آثم، ومعتد؛ ولهذا لال تعالى: }تظاهرون علٌهم باإلثم والعدوان{ ؛ فهإالء بعد 

شهادة لم ٌموموا به؛ أخرجوا أنفسهم من دٌارهم، وتظاهروا علٌهم باإلثم، ما أخذ علٌهم المٌثاق مع اإللرار، وال
 .(ٗٔ)والعدوان"

                                                                                                                                                                                                       

رة وفزارة . والصمٌم : الخالص المحض من كل شًء . والخٌل هنا : هم فرسان الؽارة ، وكان معاوٌة وخفاؾ ؼزَوا بنً م 
وأراد معاوٌة وممتله ٌومبذ . وٌمال : " فعلت هذا األمر عمد عٌن ، وعمًدا على عٌن " ، إذا تعمدته مواجهة بجد وٌمٌن . وتٌمم 

 : لصد وأمَّ 
د طرفً الشًء ثم تعوجه وتعطفه " ألول له " ، ٌعنً لمالن بن ِحَمار . وأطر الشًء ٌؤطره أطًرا : هو أن تمبض على أح

وتثنٌه . وأراد أن حر الطعنة جعله ٌتثنى من ألمها ، ثم ٌنحنً لٌهوى صرٌعًا إذ أصاب الرمح ممتله . وأرى أن اإلشارة فً هذا 
 البٌت إلى معنى ؼابب ، كؤنه لال : " أنا ذلن الذي سمعت به وببؤسه " .

 .2ٖٓ-ٖ٘ٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٙٓ/ٕ، وتفسٌر الطبري: 2ٗٔ/ٔ: المحرر الوجٌز: ( انظرٕ)
 .٘ٓٗ-ٖٗٓ/ٕ(:ص2ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٖٓ-2ٖٓ/ٕ(:ص2ٕٗٔ(انظر: تفسٌر  الطبري)ٗ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص2ٗٗٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .٘ٓٗ-ٖٗٓ/ٕ(:ص2ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص2ٗٗٔ( أخرجه الطبري)2)
 . 5ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 1)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٗٙٔ/ٔ(:ص1٘5( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٗٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔٔ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .5ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗٔ)



ٕٔ2 

 

ٕٔ2 

 

لال ابن عباس:" كانوا إذا كان بٌن األوس والخزرج حرب خرجت بنو لٌنماع مع الخزرج، وخرجت  
النضٌر ولرٌظة مع األوس، ٌظاهر كل واحد من الفرٌمٌن حلفاءه على إخوانه حتى ٌتسافكوا دماءهم 

 .(ٔ)بٌنهم"
[، أي: تتعاونون، مشتك من الظهر، ألن بعضهم ٌموي بعضا فٌكون 1٘ولوله تعالى: }تََظاَهُروَن{[البمرة: 

 : (ٖ)، ومنه لول الشاعر(ٕ)له كالظهر
 تظاهرتم أستاه بٌت تجمعت       على واحد ال زلتم لرن واحد

 .(ٗ)إلفراط فً الظلم والتجاوز فٌه"و)اإلثم( : "الفعل الذي ٌستحك علٌه صاحبه الذم والعدوان : ا 
 .(ٙ). وروي عن مماتل بن حٌان مثل ذلن(٘)لال سعٌد بن جبٌر:" باإلثم بعد المعصٌة" 

 : (2)وفً تفسٌر )العدوان( لوالن 
 أحدهما : أنه مجاوزة الحك .

 .(5). روي نحوه عن سعٌد بن جبٌر(1)والثانً : أنه فً اإلفراط فً الظلم
 :(ٓٔ)[، على وجوه1٘اْلمََرأَة فً لراءة : }تظاهرون{]البمرة:ولد اختلؾ  

األول: لرأها بعضهم : }تظاهرون{ على مثال )تفاعلون(، واختاره أبو عبٌد ووجه هذه المراءة: إنّهم حذفوا 
[، ولوله:}ما لَكُْم ال ٕتاء الفاعل وأبموا تاء الخطاب كموله }َوال تَعاَونُوا{ ]المابدة: 

 . (ٔٔ)[ٕ٘لصافات:تَناَصُروَن{]ا
والثانً: ولرأها أهل المدٌنة وأهل مكة: }تظَّاهرون{، فشدد، بتؤوٌل : }تتظاهرون{، ؼٌر أنهم أدؼموا التاء 

 .(ٕٔ)الثانٌة فً الظاء، لتمارب مخرجٌهما، فصٌروهما ظاء مشددة. واختاره أبو حاتم
ٌِْه{ والثالث: ولرأ الكوفٌون }تظاهرون{ مخففا، حذفوا التاء الثانٌة  لداللة األولى علٌها، وكذا }َوإِْن تََظاَهَرا َعلَ

 [.ٗ]التحرٌم : 
والرابع: ولرأ لتادة و ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وابن عامر }تظهرون علٌهم{، وشددة الظاء،  وكله راجع 

: }َواْلَمبلبَِكةُ بَْعَد ذَِلَن َظِهٌٌر{  [ ولوله٘٘إلى معنى التعاون، ومنه : }َوَكاَن اْلَكافُِر َعلَى َربِِّه َظِهٌراً{ ]الفرلان : 
 . (ٖٔ)[ٗ]التحرٌم : 

والمراءة األولى والثانٌة، وإن اختلفت ألفاظهما، فإنهما متفمتا المعنى. فسواء بؤي ذلن لرأ المارئ، ألنهما  
جمٌعا لؽتان معروفتان، ولراءتان مستفٌضتان فً أمصار اإلسبلم بمعنى واحد، لٌس فً إحداهما معنى 

 .(ٗٔ)ستحك به اختٌارها على األخرى، إال أن ٌختار مختار}تظاهرون{، المشددة طلبا منه تتمة الكلمةت

                                                             

 .ٗٙٔ/ٔ(:ص1ٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٓ/ٕفسٌر المرطبً: ( انظر: تٕ)
، والشوكانً رواٌة البٌت فً تفسٌر الشوكانً هكذا: تظاهرتم ٕٓ/ٕ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت ورد فً تفسٌر المرطبً: ٖ)

 .ٔٙ/ٖٔ، و5ٔٔ/1ٔ، و 15ٔ/1ٔمن كل أوب ووجهة، انظر: تفسٌر الشوكانً: 
 .ٕٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .٘ٙٔ/ٔ(:ص1ٕٙحاتم)( أخرجه ابن أبً ٘)
 .٘ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
 .٘٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2)
 .5ٕٕ/ ٔ، وتفسٌر الثعلبً:ٙٙٔ/ ٔ(معانً المرآن للزجاج: 1)
 .٘ٙٔ/ٔ(:ص1ٖٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
، وتفسٌر المرطبً: 1ٖٓ-2ٖٓ/ٕ، و تفسٌر الطبري: 2ٗٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٖٙ( انظر: السبعة فً المراءات: ٓٔ)
ٕ/ٕٓ. 
 .5ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .5ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
(وروى علً بن نصر عن أبً عمرو أنه ٌخفؾ }تظهرون علٌهم{، وفارلهما عاصم فً التً فً سورة األحزاب فمرأ ٖٔ)

سابً بفتح التاء مع التخفٌؾ مثل التً فً سورة }تظاهرون منهن أمهاتكم{ برفع التاء مع التخفٌؾ، ولرأ حمزة والك
 [.ٖٙٔالبمرة.]انظر: السبعة:

 .1ٖٓ-2ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)



ٕٔ1 

 

ٕٔ1 

 

ٌَؤتُوكُْم أسارى تُفَاُدوهُْم{]البمرة:  [، "أي إذا ولعوا فً األسر فادٌتموهم، ودفعتم المال 1٘لوله تعالى: }َوإِن 
 .(ٔ)لتخلٌصهم من األسر"

 .(ٕ)علٌكم فً دٌنكم" لال ابن عباس:" ولد عرفتم أن ذلن 
 .(ٖ)لال الواحدي: "إن أتوكم مؤسورٌن ٌطلبون الفداء فدٌتموهم" 
ٌعنً: تفدون المؤسورٌن وهو محرم علٌكم إخراجهم من دٌارهم؛ فؤنتم لم تموموا  لال ابن عثٌمٌن:" 

 .(ٗ)باإلٌمان بالكتاب كله"
 :(٘)على وجوه[، 1٘واختلفت المراءة فً لوله }أسارى تُفَاُدوهُْم{]البمرة: 

 األول: فمرأ ابن كثٌر وأبو عمرو وابن عامر }أسرى تفدوهم{.
 بؤلؾ فٌهما. (ٙ)والثانً: ولرأ نافع وعاصم والكسابً }أسارى تفادوهم{
 والثالث: ولرأ حمزة}أسرى تفدوهم{، بؽٌر ألؾ فٌهما.

 والرابع: وكان أبو عمرو وحمزة والكسابً ٌكسرون الراء.
 وابن كثٌر ٌفتحان الراء.والخامس: وكان عاصم 

 والخامس: وكان نافع ٌمرأ بٌن الفتح والكسر.
ولد رّجح اإلمام الطبري لراءة}وإن ٌؤتوكم أسرى{، "ألن )فعالى( فً جمع )فعٌل(، ؼٌر مستفٌض فً  

 .(2)كبلم العرب "
المحمل فسمً ، و)األسٌر( مشتك من اإلسار، وهو المد الذي ٌشد به (1)وأصل األسر فً اللؽة: الشدّ  

أسٌرا، ألنه ٌشد وثاله، والعرب تمول : لد أسر لتبه، أي شده، ثم سمً كل أخٌذ أسٌرا وإن لم ٌإسر، ولال 
 : (5)األعشى

 ولٌدنً الشعر فً بٌته     كما لٌد اآلسرات الحمارا
[ 1ْٕسَرهُْم{ ]اإلنسان : أي أنا فً بٌته، ٌرٌد ذلن بلوؼه النهاٌة فٌه، فؤما األسر فً لوله عز وجل : }َوَشَدْدنَا أَ 

 .(ٓٔ)فهو الخلك. وأسرة الرجل رهطه، ألنه ٌتموى بهم
 وفً الفرق بٌن )أَْسَرى( و)أَُساَرى( ثبلثة ألوال : 

 .(ٔٔ)أحدها : أن )أَْسَرى(، جمع )أسٌر(، و)أَُساَرى( جمع )أَْسَرى(
. وهذا لول أبً عمرو بن والثانً: أنه ما صار فً الٌد فهم )أسارى(، وما جاء مستؤسرا فهو )أسرى(

 .(ٕٔ)العبلء

                                                             

 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .٘ٙٔ/ٔ(:ص1ٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٗٙٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٘)
(لال الطبري: "وكان بعضهم ٌزعم أن معنى " األسرى " مخالؾ معنى " األسارى " ، وٌزعم أن معنى " األسرى " ٙ)

استبسار الموم بؽٌر أسر من المستؤِسر لهم ، وأن معنى " األسارى " معنى مصٌر الموم المؤسورٌن فً أٌدي اآلسرٌن بؤسرهم 
م فً لؽة أحد من العرب. ولكن ذلن على ما وصفت من جمع " األسٌر " مرة على وأخذهم لهرا وؼلبة...وذلن ما ال وجه له ٌفه

" فَعلى " لما بٌنت من العلة ، ومرة على " فُعالى " ، لما ذكرت : من تشبٌههم جمعه بجمع " سكران وكسبلن " وما أشبه 
 (.ٖٔٔ/ٕذلن".)انظر: تفسٌر الطبري: 

 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕ(تفسٌر الطبري: 2)
 .21/ٗ، واللسان)أسر(:5٘ٔ/ٔب اللؽة)أسر(:ص( انظر: تهذ1ٌ)
)انظر معجم العٌن:  .. و أسرت السرج والرحل : ضممت بعضه إلى بعض بسٌور ، و السٌور تسمى : تآسٌرٖ٘( دٌوانه: 5)

 مادة)اسر(.
 .ٕٔ/ٕ(تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .٘٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)



ٕٔ5 
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لال أبو بكر النماش:"سمعت أحمد بن ٌحٌى ثعلب ولد لٌل له هذا الكبلم عن أبً عمرو فمال: هذا كبلم  
 .(ٔ)المجانٌن. ٌعنً ال فرق بٌنهما"

والثالث: وحكً عن أبً سعٌد الضرٌر إنّه لال: ")األسارى(: هم الممٌّدون المشّددون، و)األسرى(: هم 
 .(ٕ)المؤسورون ؼٌر الممٌدٌن"

و)الفداء( : طلب الفدٌة فً األسٌر الذي فً أٌدٌهم، لال الجوهري : " الفداء إذا كُسر أّوله ٌُمدُّ وٌُمصر،  
وإذا فُتح فهو ممصور. ٌمال: لم فًدى لن أبً. ومن العرب َمن ٌكسر فداء للتنوٌن إذا جاور الم الجّر خاّصة، 

نكرة، ٌرٌدون به معنى الدعاء.. وٌمال: فداه وفاداه، إذا أعطى فداءه فؤنمذه. وفداه بنفسه، فٌمول: فِداٍء لن؛ ألنّه 
وبذلن فإن )الفداء( ٌؤتً بمعنى التخلٌص، وفكان األسٌر، نمول:  ،(ٖ)وفداه تفدٌةً، إذا لال له: ُجعلت فداءن"

ّيِ: " ٌَُمال: فََدى: فََدْت َواْفتََدْت َوفَاَدِت اْلَمْرأَةُ نَْفَسَها ِمْن َزْوِجَها: بَ  ذََلْت لَهُ َماالً ِلٌَُطلِّمََها، َولَال اْلَوِزٌِر ْبِن اْلَمعَّرِ
َخذَ َرُجبلً "، إِذَا أَْعَطى َماالً َوأََخذَ َرُجبلً، َوأَْفَدى: إِذَا أَْعَطى َرُجبلً َوأََخذَ َماالً، َوفَاَدى: إِذَا أَْعَطى َرُجبلً َوأَ 

 . (ٗ)ةُ َواْلفََدى كُلُّهُ بَِمْعنًى واحد، َواْلِفْدٌَةُ اْسٌم ِلْلَمال الَِّذي ٌُْفتََدى بِِه األِسٌُر َواْلِفَداُء َواْلِفْدٌَ 
أما فً االصطبلح الشرعً، فإن الفداء ال ٌخرج عن معناه اللؽوي، وعلٌه فٌمكن المول: إن الفداء  

 .(٘)سٌر من لبضة عدوه"اصطبلحاً هو: " بذل المال ونحوه من سبلح وؼٌره ممابل افتكان األ
 : (ٙ)وأنشد األصمعً للنابؽة

 مهبل فداء لن األلوام كلهم        وما أثمر من مال ومن ولد
ولد اتفك الفمهاء على مشروعٌة مفاداة أسرى المسلمٌن بالمال؛ بل تجب المفاداة إذا تعٌنت وسٌلة لذلن؛  

مام والمسلمون أثموا جمٌعا، ألنها من فروض الكفاٌة ألنَّ ما ال ٌتم الواجب إال به فهو واجب، فإن لم ٌفد اإل
 .(2)التً تسمط بمٌام البعض بها 

 :(1)ولوله تعالى}تَُفاُدوهُم{ لرئ بوجهٌن 
 األول: لرأ المدنٌان نافع وأبو جعفر، وعاصم والكسابً وٌعموب )تفادوهم( بضم التاء وألؾ بعد الفاء.

 التاء وسكون الفاء من ؼٌر ألؾ.والثانً: لرأ البالون}تَْفُدوهم{، بفتح 
ٌْكُْم إِْخَراُجُهْم{]البمرة:  ٌم َعلَ [، "أي فكٌؾ تستبٌحون المتل واإِلخراج من الدٌار، 1٘لوله تعالى: }َوُهَو ُمَحرَّ

 .(5)وال تستبٌحون ترن األسرى فً أٌدي عدوهم؟"
علٌكم{، فً كتابكم:  أخرج ابن أبً حاتم:" عن ابن عباس: }وإن ٌؤتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم 

 .(ٓٔ)إخراجهم"
 .(ٔٔ)لال ابن عثٌمٌن:أي:" "تفدون المؤسورٌن وهو محرم علٌكم إخراجهم من دٌارهم"

 .(ٔ)وهللا إن فداءهم إلٌمان، وإن إخراجهم لكفر" ولال لتادة:" 

                                                             

 .ٖٕٓ/ٔ(تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ(تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٖٕ٘ٗ/ٙ( الصحاح: ٖ)
  (.11ٔٔ(، والماموس المحٌط، الفٌروز آبادي ) ص  5ٗٔ، ص ٘ٔ( انظر: لسان العرب، ابن منظور ) ج ٗ)
  (. 5٘، ص ٕٖ( انظر: الموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة ) ج ٘)
 :ها النعمان وتبرأ مما رماه به الوشاة عنده ومطلعها(هذه البٌت من البسٌط لاله النابؽة الذبٌانً من لصٌدة مدح بٙ)

 ٌا دار مٌة بالعلٌاء فالسند      ألوت وطال علٌها سالؾ األمد
أي: أجمع وأصلح، ٌمال: ثّمر فبلن ماله إذا جمعه وأصلحه. « أثمر»بمعنى أمهل وتؤّن والفداء: ما ٌفتدى به الشًء و «: مهبل»

ًّ باالنتمام   .فدان األلوام وما أجمع من مال وولدوالمعنى: ال تعجل عل
(، 2ٓ/ ٗ( وابن ٌعٌش )ٗٙٔمما التزم فٌه التنكٌر من أسماء األفعال. انظر البٌت فً المفصل )ص « فداء»والشاهد فٌه: أن 

 (.ٕٙ(، واللسان )فدى(. ودٌوان النابؽة )ص 2/ ٖ( والخزانة )ٖٕٔ/ ٙوالتذٌٌل )
 (. ٓٙ، ص ٕٖالموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة ) ج  (، 25ٕ، ص ٘( انظر: تفسٌر المرطبً ) ج 2)
 .1ٕٔ/ ٕ، والنشر: ٗٙ، والتٌسٌر للدانً ص ٖٙٔ - ٕٙٔ( انظر:السبعة: ص 1)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .٘ٙٔ/ٔ(:ص1ٙ2( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)



ٖٔٓ 

 

ٖٔٓ 

 

 :(ٕ)ولوله تعالى }هَُو{، ٌحتمل وجهٌن من اإلعراب 
تمدم ذكره، كؤنه لال : وتخرجون فرٌما منكم من دٌارهم، األول: مبتدأ وهو كناٌة عن اإلخراج الذي 

وإخراجهم محرم علٌكم. ثم كرر )اإلخراج( الذي بعد }وهو محرم علٌكم{، تكرٌرا على }هو{، لما حال بٌن 
 : (ٖ))اإلخراج( و )هو( كبلم،  وٌمرأ }وهو{ بسكون الهاء لثمل الضمة، كما لال الشاعر

 ٗ()ه ال عد من نفرهفْهو ال تنمً رمٌته         مال
الثانً: أن ٌكون عمادا، لّما كانت )الواو( التً مع }هو{ تمتضً اسما ٌلٌها دون الفعل، فلما لدم الفعل لبل 

ٌَْت )هو(، ألنه اسم، كما تمول : أتٌتن وهو لابم أبون، بمعنى :  -الذي تمتضٌه )الواو( أن ٌلٌها  -االسم  أُوِل
ضً اسما، فعمدت بـ)هو(، إذ سبك الفعل االسم لٌصلح الكبلم، كما لال وأبون لابم، إذ كانت )الواو( تمت

 :  (٘)الشاعر
 فؤبلػ أبا ٌحٌى إذا ما لمٌته       على العٌس فً آباطها َعَرق ٌَْبُس 

ًَّ الذي بَِضِرٌَّة       أمٌَر الحمى، لد باع َحّمًِ بنً عبِس    بؤن السُّبلِم
 هو مرفوع بما ههنا َرأْسُ بثوب ودٌنار وشاة ودرهم        فهل 
 فؤولٌت)هل( )هو( لطلبها االسم العماد.

و)المحرم(: الممنوعٌ منه، والحراُم: كلُّ ممنوع من فعله، ومن ذلن: البلد الحرام، والبٌت الحرام؛ ألنه  
ُرمات: ُكّل كان ٌمنع فٌه ما هو ُمبَاح فً ؼٌره، وَرجل ُمْحِرم وحرام: إذا َمنَع نفسه مّما ٌحظره اإلحرام، والحُ 

مت بطعامن، أي: َحُرم علٌن بهذا السَبب ما كان لن أخذه، والمحروم:  ما ُمنَِع ارتكابُه، وتمول: لد تََحرَّ
 :(ٙ)الممنوع ما ناله سواه. ولول ُزَهٌر

 ٌمول ال ؼابٌب مالً وال َحِرُم      وإن أتاه خلٌٌل ٌوَم مسؤلةٍ 
 .(2)أي: لٌس بممنوع

[، "أي: أفتإمنون ببعض أحكام التوراة 1٘نُوَن ِببَْعِض الكتاب َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض{]البمرة:لوله تعالى:}أَفَتُْإمِ  
 .(1)وتكفرون ببعض؟"

 .(ٔ)لال السدي:" كان إٌمانهم ببعض الكتاب حٌن فدوا األسارى" 

                                                                                                                                                                                                       

 .ٙٙٔ/ٔ(:ص1ٙ1( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٕ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٖٔ-ٕٕٖٔ:(تفسٌر الطبري:ٕ)
 ."، واللسان )نمى(، والرواٌة فٌهما: "فهو ال تنمىٖ٘ٔ( البٌت المرئ المٌس فً دٌوانه ٖ)
 .ٕٕ/ٕ(تفسٌر المرطبً: ٗ)
. . والعٌس : إبل بٌض ٌخالطها شمرة ٌسٌرة ، ٕ٘:  ٔ( لم أتعرؾ على لابل األبٌات، وهً وردت فً معانً المرآن للفراء ٘)

 كرابم اإلبل. وٌبس ٌابس. لد ٌبس العرق فً آباطها من طول الرحلة. وهً من
مصدلا وعامبل على الزكاة ، وأمٌرا على حمى ضرٌة ، ولست أعرؾ نسبته ، أهً  -فٌما أرجح  -السبلمً : ٌعنً رجبل كان 

وهً أرض طٌبة مذكورة فً لبٌلة أم إلى بلد . وحمى ضرٌة : فً نجد ، على طرٌك البصرة إلى مكة ، وهً إلى مكة ألرب ، 
شعرهم . وفً البٌت إلواء، " بثوب " ، متعلك بموله آنفًا " باع " . ٌمول : أخذ هذه الرشى التً عددها من بنً عبس ، فؤسلم 
إلٌهم حمً . ولوله : " فهل هو مرفوع بما هاهنا رأس " ٌموله ألبً ٌحٌى الذي ذكره ، وٌمول : فهل نجد ناصرا ٌنصرنا وٌاخذ 

منا ، فنرفع رإوسنا بعد ما نزل بنا من الضٌم . وهذه كلمة ٌمولونها فً مثل ذلن . لال الراعً )طبمات فحول الشعراء : لناح
ٕٗٗ : ) 

 فإن رفعت بهم رأسا نَعَْشتُهم      وإن لَمُوا مثلها فً لابل فسدوا
 ولال أعرابً : 

 باخلفتى مثل ضوء الشمس ، لٌس بباخل       بخٌر ، وال مهد مبلما ل
 وال ناطك عوراء تإذى جلٌسه             وال رافع رأسا بعوراء لابل

( : " ٖٕ:  ٔوجاءت هذه الكلمة فً )باب فضل من علم وعلم( من حدٌث أبً موسى األشعري عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )البخاري 
ثل من لم ٌرفع بذلن رأسا ولم ٌمبل هدى هللا الذي أرسلت فذلن مثل من فمه فً دٌن هللا ونفعه ما بعثنً هللا به ، فعلم وعلم ، وم

 (.ٖٖٔ-ٕٖٔ/ ٕبه " .)انظر: تفسٌر الطبري:
 .25(دٌوانه : ٙ)
 .ٕٙٔ/ٖ، مادة )حرم(، والتفسٌر البسٌط: 1ٗٗ/ ٕ، ولسان العرب: 252 - 25ٖ/ ٔ( انظر: هذٌب اللؽة: 2)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
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  .(ٕ)لال ابن عباس:" أي تفادٌه بحكم التوراة، وتمتله. وفً حكم التوراة أال تفعل" 
 .(ٖ)أبو العالٌة:" آمنوا بالفدٌة ففدوا وكفروا باإلخراج من الدٌار فؤخرجوا"ولال  
ولال عطاء الخراسانً:" فكفرهم أنهم كانوا ٌمتلون أبناءهم وأنفسهم. وإٌمانهم أنهم كانوا ٌرون حما  

 .(ٗ)علٌهم أن ٌفادوا من وجدوا منهم أسٌرا"
 .(٘)اإلخراج والمظاهرة"ولال الثعلبً:" فؤٌمانهم بالفداء وكفرهم بالمتل و 

لال ابن عثٌمٌن: "واالستفهام هنا لئلنكار، والتوبٌخ؛ والفاء فً لوله تعالى: }أفتإمنون{ عاطفة؛ وسبك  
؛ ووجه كونهم ٌإمنون ببعض الكتاب،  (ٔ)الكبلم على مثل ذلن؛ أعنً ولوع العاطؾ بعد همزة االستفهام

الدماء، وإخراج أنفسهم من دٌارهم؛ وآمنوا بفدابهم  وٌكفرون ببعض: أنهم كفروا بما نهوا عنه من سفن
األسرى؛ والذي ٌعبد هللا على هذه الطرٌك لم ٌعبد هللا حمٌمة؛ وإنما عبد هواه؛ فإذا صار الحكم الشرعً 

 .(ٙ)ٌناسبه لال: آخذ به؛ وإذا كان ال ٌناسبه راوغ عنه بؤنواع التحرٌؾ، والتماس األعذار"
 تعالى لد أخذ علٌهم أربعة عهود : ترن المتل، وترن اإلخراج، وترن ولد لال علماإنا : كان هللا 

المظاهرة، وفداء أساراهم، فؤعرضوا عن كل ما أمروا به إال الفداء، فوبخهم هللا على ذلن توبٌخا ٌتلى فمال : 
 .(2) [ !!1٘]البمرة : [ وهو التوراة }َوتَْكفُُروَن ِببَْعٍض{ 1٘}أَفَتُْإِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب{ ]البمرة : 

ولال الواحدي:" ولم ٌذّمهم على الفداء، بل على المنالضة، إذ أتوا ببعض الواجب، وتركوا بعضاً.  
وتكون المنالضة آكد فً الذّم، وال ٌمال اإلخراج معصٌة. فلم سماها كفراً ؟ ألنا نمول : لعلهم صّرحوا بؤن 

كان داالً على وجوبه. والبعض الذي آمنوا به، إن كان ترن اإلخراج ؼٌر واجب، مع أن صرٌح التوراة 
ا فٌما آمنوا به من أحكامها، وفداء األسٌر من جملته. والبعض الذي كفروا  المراد بالكتاب التوراة، فٌكون عامًّ
به : هو لتل بعضهم بعضاً، وإخراج بعضهم من دٌارهم، والمظاهرة باإلثم والعدوان، من جملة ما كفروا به 

وراة. ولٌل : معناه ٌستعملون البعض وٌتركون البعض، تفادون أسرى لبٌلتكم، وتتركون أسرى أهل من الت
 .(1)ملتكم وال تفادونهم"

وهذا الفعل المذكور فً هذه اآلٌة، فعل للذٌن كانوا فً زمن الوحً بالمدٌنة، وذلن أن  لال السعدي:" 
ملسو هيلع هللا ىلص مشركٌن، وكانوا ٌمتتلون على عادة الجاهلٌة، كانوا لبل مبعث النبً  -وهم األنصار  -األوس والخزرج 

فنزلت علٌهم الفرق الثبلث من فرق الٌهود، بنو لرٌظة، وبنو النضٌر، وبنو لٌنماع، فكل فرلة منهم حالفت 
من فرلة من أهل المدٌنة، فكانوا إذا التتلوا أعان الٌهودي حلٌفه على مماتلٌه الذٌن تعٌنهم الفرلة األخرى 

الٌهود، فٌمتل الٌهودي الٌهودي، وٌخرجه من دٌاره إذا حصل جبلء ونهب، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها، 
وكان لد حصل أسارى بٌن الطابفتٌن فدى بعضهم بعضا، واألمور الثبلثة كلها لد فرضت علٌهم، ففرض 

                                                                                                                                                                                                       

:" كان إٌمانهم ببعض الكتاب حٌن فدوا األسارى ٙٙٔ/ٔ(:ص12ٔ، وعنه أٌضا)ٙٙٔ/ٔ(:ص1ٙ5( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 وكفرهم حٌن لتل بعضهم بعضا".

 .ٙٙٔ/ٔ(:ص12ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٙٙٔ/ٔ(:ص12ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٙٙٔ/ٔ(:ص12ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:٘)
بعد همزة االستفهام؛ وهذا ٌكثر فً المرآن: } أفبل تعملون {؛ } أفبل تذكرون {؛ } أفلم ٌسٌروا {؛ } أو  ٌمصد به الفاء والعة  )ٔ(

لم ٌسٌروا {؛ } أثم إذا ما ولع آمنتم به {؛ وأشباه ذلن؛ ٌعنً أنه ٌؤتً حرؾ العطؾ بعد همزة االستفهام؛ وهمزة االستفهام لها 
اطؾ؛ ألن الفاء عاطفة؛ فمال بعض النحوٌٌن: إن بٌن الهمزة وحرؾ العطؾ الصدارة فً جملتها؛ وال صدارة مع وجود الع

جملة محذوفة عُطفت علٌها الجملة التً بعد حرؾ العطؾ، وهذه الجملة تمدر بما ٌناسب الممام؛ ولال آخرون: بل إن الهمزة 
مكانه؛ وعلى هذا فٌكون  ممدمة؛ وإن حرؾ العطؾ هو الذي تؤخر . ٌعنً ُزحلك حرؾ العطؾ عن مكانه، وجعلت الهمزة

التمدٌر: فؤال تعملون؛ أما على األول فٌكون التمدٌر: أجهلتم فبل تعملون؛ أو: أسفهتم فبل تعملون... المهم ٌمدر شًء مناسب حسب 
ً فٌما تمدره بٌن الهمزة والعاطؾ.)انظر: ت فسٌر ابن السٌاق؛ فالمول األول أدق؛ والثانٌة أسهل؛ ألن الثانً ال ٌحتاج عناًء وتكلفا

 (.1ٖٔ/ٔعثٌمٌن: 
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٕٕ/ٕ(تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٕٔ٘/ٔ(  البحر المحٌط: 1)



ٖٕٔ 

 

ٖٕٔ 

 

هم، وجب علٌهم فداإه، علٌهم أن ال ٌسفن بعضهم دم بعض، وال ٌخرج بعضهم بعضا، وإذا وجدوا أسٌرا من
فعملوا باألخٌر وتركوا األولٌن، فؤنكر هللا علٌهم ذلن فمال: }أَفَتُْإِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب{ وهو فداء األسٌر 
}َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض{ وهو المتل واإلخراج، وفٌها أكبر دلٌل على أن اإلٌمان ٌمتضً فعل األوامر واجتناب 

 .(ٔ)ت من اإلٌمان"النواهً، وأن المؤمورا
[، "أي ما عموبة من 1٘}فََما َجَزآُء َمن ٌَْفَعُل ذلن ِمنكُْم إِالَّ ِخْزٌي فًِ الحٌاة الدنٌا{]البمرة: لوله تعالى: 

 .(ٕ)ٌإمن ببعض الكتاب وٌكفر ببعض إِال ذٌل وهوان، وممٌت وؼضب فً الدنٌا"
ً التوراة سفن دمابهم، وافترض علٌهم لال ابن عباس:" فؤنبؤهم بذلن من فعلهم، ولد حرم علٌهم ف 

 .(ٖ)فداء أسراهم"
لال السعدي:" ولد ولع ذلن فؤخزاهم هللا، وسلط رسوله علٌهم، فمتل من لتل، وسبى من سبى منهم،  

 .(ٗ)وأجلى من أجلى"
)الجزاء(: الثواب، وهو العوض مما فعل من ذلن واألجر علٌه .. و)الخزي(: الذل لال الطبري:" 

 . (٘)ٌمال منه : " خزي الرجل ٌخزى خزٌا"والصؽار، 
: أخزاه هللا: فضحه، وفً (2)، لال شمر(ٙ)والخزي: "الهوان والفضٌحة، ولد أخزاه هللا: أي: أهانه 

ٌِْفً{ ]هود:  ًٌا: (1)[ أي: ال تفضحونًٖٕٓالمرآن: }َواَل تُْخُزوِن فِى َض ، لال أبو عبٌد:"ٌُمال: خِزي ٌخزى ِخز
 . (5)إذا هلن"
ابن السراج: "معنى أخزاه هللا، أي: أولفه مولفا ٌُْستحٌَا منه، ِمن لولهم: خزي ٌخَزى ِخَزاٌَةً: إذا  ولال 
 .(ٓٔ)استحٌا"

 :(ٔٔ)ثم اختلؾ فً الخزي الذي أخزاهم هللا بما سلؾ من معصٌتهم إٌاه، على وجوه 
: من أخذ الماتل بمن لتل، والمود به األول: فمال بعضهم : ذلن هو حكم هللا الذي أنزله إلى نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٕٔ)لصاصا، واالنتمام للمظلوم من الظالم
 .(ٖٔ)والثانً: أن ذلن، هو أخذ الجزٌة منهم ما ألاموا على دٌنهم، ذلة لهم وصؽارا

والثالث: أنه كان خزي لرٌظة المتل والّسبً، وخزي بنً النضٌر الجبلء والنفً عن منازلهم وجنانهم إلى 
 .(ٗٔ)أذرعات ورٌحا من الّشام، فكان ذلن خزٌا فً الدنٌا، ولهم فً اآلخرة عذاب عظٌم

[، "أي وهم صابرون فً اآلخرة إِلى عذاب 1٘لوله تعالى:}َوٌَْوَم المٌامة ٌَُردُّوَن إلى أََشّدِ العذاب{]البمرة: 
 .(٘ٔ)أشّد منه"

 .(ٙٔ)لال السعدي: "أي أعظمه" 

                                                             

 .1٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص12ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .1٘( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٕٓٔ/ ٔمادة )خزا(، "تفسٌر الثعلبً"  ٘٘ٔٔ/ ٕ، "اللسان" 2ٕٓٔ/ ٔ(انظر: تهذٌب اللؽة" ٙ)
(هو: شمر أبو عمرو بن حمدوٌه الهروي اللؽوي األدٌب الفاضل الكامل، إلٌه الرحلة فً هذا الفن من كل مكان، كانت له 2)

 .٘ - ٗ/ ٕ، و"بؽٌة الوعاة" 21 - 22/ ٕهـ. ٌنظر: "إنباه الرواة"  ٕ٘٘عناٌة بعلم اللؽة، توفً سنة 
 )مادة: خزي(. ٘٘ٔٔ/ ٕ، اللسان" 2ٕٓٔ/ ٔ(تهذٌب اللؽة" 1)
 .1ٖٔ/ ٕ( ؼرٌب الحدٌث: 5)
 .ٖٕ/ ٕ، )مادة: خزى(، "تفسٌر المرطبً" 2ٕٗٓٔ/ ٔ، "تهذٌب اللؽة" 1ٖٔ/ ٕ(انظر: ؼرٌب الحدٌث" ألبً عبٌد ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٕسٌر الطبري:( انظر: تفٖٔ)
 .ٖٗٔ/ٕ، وتفسٌر الطبري:ٖٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .1٘( تفسٌر السعدي: ٙٔ)
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 .(ٔ)ار"لال الثعلبً:" وهو عذاب النّ  
و}ٌََْوَم اْلِمٌَاَمِة{ أي ٌوم البعث؛ وسمً بذلن؛ ألن الناس ٌمومون فٌه من لبورهم لرب العالمٌن؛ وألنه  

ٌموم فٌه األشهاد؛ وألنه ٌمام فٌه العدل؛ و)ٌوم المٌامة( ظرؾ متعلك بـ)ٌردون( أي ٌرجعون من ذّل الدنٌا، 
 .(ٕ)العموبةوخزٌها؛ )إلى أشد العذاب( أي أعظمه؛ و)العذاب(: 

 :(ٖ) وفً لوله تعالى}أشد العذاب{ ثبلثة ألوال 
 تتصل أجزاإه، فبل ٌفتر أبدا عنهم.( ٗ)أحدها: أنه عذاب ال َرْوح  فٌه

 والثانً: عذاٌب أشّد من عذاب الدنٌا، بتضعٌؾ األلم فٌه. 
 .(٘)أن }أشد العذاب{، الخلود فً جهنم.لاله ابن عطٌةوالثالث: 
ّدة:  و)الردُّ(: "الرجع.  ٌمال: رّده إلى كذا، وٌمال للُمجبّر: رّداد؛ ألنه ٌرّد العُْضو إلى ما كان. والّرِ

 .(ٙ)الرجوع عن الشًء، ومنه الرّدة عن اإلسبلم"
ولرأ الحسن وابن هرمز: }تردون{ بتاء، على الخطاب لموله }ِمْنكُْم{، ولال: }ٌُرّدون{، بلفظ الجمع  

 .(2)لمعنى }َمْن{
ا تَْعَملُوَن{]البمرة:وَ لوله تعالى:}  ُ بِؽَاِفٍل َعمَّ أي هللا سبحانه وتعالى بالمرصاد ال ٌؽفل عن [، "1َ٘ما َّللاَّ

 .(1)أفعالهم"
 (.5)لال ابن عثٌمٌن:"نفى هللا سبحانه وتعالى عن نفسه صفة الؽفلة؛ وذلن لكمال علمه، ومرالبته"

 :(ٓٔ)على وجهٌن [،1٘واختلفت المراءة فً لوله تعالى:}تَْعَملُوَن{]البمرة: 
لرأ نافع وابن كثٌر }ٌعملون{، بـ)ٌاء( على ذكر الؽابب، فالخطاب باآلٌة ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، واآلٌة واعظة األوزل:

 لهم بالمعنى إن هللا تعالى بالمرصاد لكل كافر وعاص.
سرد اآلٌة. لال ابن عطٌة:"وهو  بـ)تاء( على الخطاب المحتمل أن ٌكون فً تَْعَملُوَن{،والثانً: ولرأ البالون}

 .(ٔٔ)األظهر"
وٌحتمل أن ٌكون الخطاب ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، لما روي أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، أنه لال: "إن بنً  

 .(ٖٔ)، ٌرٌد: وبما ٌجري مجراه(ٕٔ)إسرابٌل لد مضوا، وإنكم أنتم تعنون بهذا الحدٌث
 الفوابد:

بنً إسرابٌل؛ حٌث إنهم نمضوا العهد الذي أخذه هللا علٌهم، فصار بعضهم ٌمتل بعضاً، . ومنها: بٌان تمرد ٔ
 وٌخرج بعضهم بعضاً من دٌارهم.

 .. ومنها: أن بعضهم ٌتعالى على بعض باإلثم، والعدوانٕ

                                                             

 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
موم . لال االمام الطبري: " ٌعنً بموله : )وٌوم المٌامة ٌردون إلى أشد العذاب( : وٌوم ت1ٗٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)

إلى أشد العذاب الذي أعد هللا  -بعد الخزي الذي ٌحل به فً الدنٌا جزاء على معصٌة هللا  -الساعة ٌرد من ٌفعل ذلن منكم 
ألعدابه. ولد لال بعضهم : معنى ذلن : وٌوم المٌامة ٌردون إلى أشد من عذاب الدنٌا. وال معنى لمول لابل ذلن،  ذلن بؤن هللا 

م ٌردون إلى أشد معانً العذاب ، ولذلن أدخل فٌه " األلؾ والبلم " ، ألنه عنى به جنس العذاب كله ، جل ثناإه إنما أخبر أنه
 (.ٖ٘ٔ/ٕدون نوع منه.)تفسٌر الطبري: 

 ( نملت عنه بتلخٌص وتصرؾ ٌسٌر.2ٕٔ/ ٖ( انظر التفسٌر البسٌط للواحدي )ٖ)
 (ال روح فٌه: أي ال راحة فٌه.ٗ)
 .2٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘)
 .2ٕٔ/ٖمادة )ردد(، والتفسٌر البسٌط:  5ٖٓٔ/ ٕ( انظر: هذٌب اللؽة" ٙ)
 .2٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .5ٕ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .1ٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .2ٙٔ-2٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .2ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٖٔٓ/ٕ(:ص1ٔٗٔ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .2ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
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ا عبل . ومنها: تحرٌم التظاهر على الؽٌر بؽٌر حك؛ لموله تعالى: }تظاهرون علٌهم باإلثم والعدوان{؛ وأما إذٖ
علٌه بحك فإن هذا ال بؤس به؛ فإن هللا سبحانه وتعالى فضل العباد بعضهم على بعض، كما لال تعالى: }إن 

[، ولال تعالى: }فبل تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون وهللا معكم ٖٔأكرمكم عند هللا أتماكم{ ]الحجرات: 
 [.ٖ٘ولن ٌتركم أعمالكم{ ]دمحم: 

إسرابٌل فً دٌنهم، ولبولهم للشرٌعة؛ حٌث إنه ٌمتل بعضهم بعضاً، وٌخرج فرٌماً من  . ومنها: تنالض بنًٗ
دٌارهم؛ ثم إذ أتى بعضهم أسٌراً فاداه . أي دفع فدٌة لفن أسره؛ ألنه واجب علٌهم فً شرٌعتهم أن ٌفدي 

إمنون ببعض بعضهم بعضاً؛ وهذا من اإلٌمان ببعض الكتاب، والكفر ببعضه؛ ولهذا لال هللا تعالى: }أفت
 الكتاب وتكفرون ببعض{.

. ومنها: أن الكفر ببعض الشرٌعة كفر بجمٌعها؛ وجه ذلن أن هللا توعد هإالء الذٌن ٌإمنون ببعض الكتاب، ٘
وٌكفرون ببعض؛ ومثل ذلن إذا آمن ببعض الرسل دون بعض فإنه كفر بالجمٌع؛ ودلٌل ذلن لوله تبارن 

[ . ونوح هو أول الرسل لم ٌسبمه رسول؛ ومع ذلن جعل ٘ٓٔعراء: وتعالى: }كذبت لوم نوح المرسلٌن{ ]الش
هللا المكذبٌن له مكذبٌن لجمٌع الرسل؛ ولموله تعالى: }إن الذٌن ٌكفرون باهلل ورسله وٌرٌدون أن ٌفرلوا بٌن 
 هللا ورسله وٌمولون نإمن ببعض ونكفر ببعض وٌرٌدون أن ٌتخذوا بٌن ذلن سبٌبًل * أولبن هم الكافرون حماً 

 [ .ٔ٘ٔ، ٓ٘ٔوأعتدنا للكافرٌن عذاباً مهٌناً{ ]النساء: 
. ومن فوابد اآلٌة: مضاعفة العموبة على بنً إسرابٌل؛ لموله تعالى: }فما جزاء من ٌفعل ذلن منكم إال خزي ٙ

 فً الحٌاة الدنٌا وٌوم المٌامة ٌردون إلى أشد العذاب{.
 .فٌه الناس لرب العالمٌن مبعوثٌن من لبورهم إثبات ٌوم المٌامة؛ وهو الٌوم الذي ٌموم :. ومنها2
 . ومنها: تهدٌد الذٌن نمضوا العهد؛ لموله تعالى: }وما هللا بؽافل عما تعملون{.1
 .. ومنها: كمال علم هللا سبحانه وتعالى، ومرالبته لخلمه5

ض ال ٌوجد فً . ومنها: إثبات أن صفات هللا تعالى ثبوتٌة، ومنفٌة؛ لكن ٌجب أن نعلم أن النفً المحٓٔ
صفات هللا تعالى؛ وإنما النفً الوالع فً صفاته لبٌان كمال ضد ذلن المنفً؛ ففً لوله تبارن وتعالى: }وال 

[ إثبات كمال العدل مع نفً الظلم عنه؛ وفً لوله تعالى: }وما مسَّنا من لؽوب{ 5ٌٗظلم ربن أحداً{ ]الكهؾ: 
وعلى هذا فمس؛ فالضابط فً الصفات التً نفاها هللا تعالى [ إثبات كمال الموة مع نفً اللؽوب عنه؛ 1ٖ]ق: 

 عن نفسه أنها تدل على نفً تلن الصفة، وعلى ثبوت كمال ضدها.
 المرآن

ٌَا بِاآْلِخَرةِ فَبَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهُم اْلعَذَاُب َواَل هُْم ٌُْنَصُرونَ  ْن  [1ٙة : ({ ]البمر1ٙ) }أُولَبَِن الَِّذٌَن اْشتََرُوا اْلَحٌَاةَ الدُّ
 التفسٌر:

أولبن هم الذٌن آثروا الحٌاة الدنٌا على اآلخرة، فبل ٌخفؾ عنهم العذاب، ولٌس لهم ناصر ٌنصرهم ِمن عذاب 
 هللا.

 .(ٔ)لال ابن عباس : "نزلت فً الٌهود، الذٌن تمّدم ذكرهم أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض" 
ْنٌَا بِاآْلِخَرةِ{]البمرة:لوله تعالى:  }أُوَلبَِن الَِّذٌَن اْشتََروُ   ٌَاةَ الدُّ [، أي:" هإالء الٌهود الذٌن نمضوا 1ٙا اْلَح

 .(ٕ)العهد، اختاروا الدنٌا على اآلخرة"
 .(ٖ)لال الثعلبً: أي:" استبدلوا" 
 .(ٗ)لال النسفً:" اختاروها على اآلخرة اختٌار المشتري" 
 .(٘)واختاروها"لال ابن كثٌر:" أي : استحبوها على اآلخرة  
ْنٌا على خساستها. واستبدلوها بِاآْلِخَرِة مع نفاستها"   .(ٙ)لال الماسمً:" أي آثروا اْلَحٌاةَ الدُّ

                                                             

 .ٕٔٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٖٙٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
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 .(ٔ)لال اآللوسً:" أي آثروا الحٌاة الدنٌا واستبدلوها باآلخرة وأعرضوا عنها مع تمكنهم من تحصٌلها" 
 .(ٕ)اآلخرة"لال الشوكانً:أي:" استحبوا للٌل الدنٌا على كثٌر  

 .(ٖ)لال لتادة:" استحبوا للٌل الدنٌا على كثٌر اآلخرة" 
 .(ٗ)ولال ابن مسعود:" أخذوا الضبللة وتركوا الهدى" 

لال ابن عطٌة:" جعل هللا ترن اآلخرة وأخذ الدنٌا مع لدرتهم على التمسن باآلخرة بمنزلة من أخذها  
 .(٘)ثم باعها بالدنٌا"

وصفهم هللا جل ثناإه ببؤنهم اشتروا الحٌاة الدنٌا باآلخرة، ألنهم رضوا بالدنٌا ولال الطبري:" وإنما  
بكفرهم باهلل فٌها، عوضا من نعٌم اآلخرة الذي أعده هللا للمإمنٌن. فجعل حظوظهم من نعٌم اآلخرة بكفرهم 

 .(ٙ)باهلل، ثمنا لما ابتاعوه به من خسٌس الدنٌا"
والمعنى استحبوا الكفر على اإلٌمان، كما لال:" فاستحبوا العمى لال المرطبً:" والشراء هنا مستعار،  

 .(2)[ فعبر عنه بالشراء، ألن الشراء إنما ٌكون فٌما ٌحبه مشترٌه"2ٔعلى الهدى " ]فصلت: 
ن عنهم، ال زمناً، وال شدة، وال لوة"1ٙفَبل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهُم اْلعَذَاُب{]البمرة:لوله تعالى:}   .(1)[، "أي ال ٌهوَّ
  .(5)["ٖ٘لال أبو العالٌة:" هو كموله: }هذا ٌوم ال ٌنطمون وال ٌإذن لهم فٌعتذرون{ ]المرسبلت: 
 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:" أي:ال ٌفتر عنهم ساعة واحدة" 
 .(ٔٔ)ولال الثعلبً: ال" ٌهون" 
 .(ٕٔ)ولال الماسمً:" فً واحدة من الدارٌن" 
 .(ٖٔ)المٌامة، أو مطلك اْلعَذاُب دنٌوٌا كان أو أخروٌا"لال اآللوسً: أي العذاب الموعود به "ٌوم  

 :(ٗٔ)[، لوالن1ٙوفً دخول الفاء فً لوله: }فَبل ٌَُخفَُّؾ{]البمرة:  
أحدهما: العطؾ على )اشتروا( والمول اآلخر بمعنى جواب األمر، كمولن أولبن الضبلل انتبه فبل خٌر فٌهم،  

 واألول أوجه، ألنه ال حاجة فٌه إلى اإلضمار.
والثانً: أن بعضهم حمل التخفٌؾ على أنه ال ٌنمطع بل ٌدوم، ألنه لو انمطع لكان لد خؾ، وحمله آخرون 

، واألولى أن ٌمال: إن العذاب لد ٌخؾ باالنمطاع ولد ٌخؾ بالملة فً كل ولت أو فً على شدته ال على دوامه
 بعض األولات، فإذا وصؾ تعالى عذابهم بؤنه ال ٌخفؾ التضى ذلن نفً جمٌع ما ذكرناه.

 .(٘ٔ)[، " أي وال أحد ٌمنع عنهم عذاب هللا"1ٙلوله تعالى:}َوال هُْم ٌُْنَصُروَن{]البمرة: 
أي : ولٌس لهم ناصر ٌنمذهم مما هم فٌه من العذاب الدابم السرمدي، وال ٌجٌرهم  لال ابن كثٌر:" 
  .(ٙٔ)منه"

 .(ٔ)لال الثعلبً:أي وال هم" ٌمنعون من عذاب هللا" 

                                                             

 .ٖ٘ٔ/ٔ( روح المعانً: ٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( فتح المدٌر:ٕ)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص122ابن أبً حاتم) ( أخرجهٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ(:ص1ٖٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .2ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٓٔ/ٔ(تفسٌر المرطبً: 2)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص121( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي: ٕٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 . ٖٙٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
 .)بتصرؾ بسٌط(.ٖ٘ٔ/ٔ( روح المعانً:ٖٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
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 .(ٕ)لال النسفً:" وال ٌنصرهم أحد بالدفع عنهم" 
 :(ٖ) وجهٌن[، على 1ٙواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوال هُْم ٌُْنَصُروَن{]البمرة: 

األول: األكثرون حملوه على نفً النصرة فً اآلخرة، ٌعنً أن أحدا ال ٌدفع هذا العذاب عنهم وال هم 
 .(ٗ)ٌنصرون على من ٌرٌد عذابهم. واختاره الرازي

 والثانً: ومنهم من حمله على نفً النصرة فً الدنٌا.
 .(٘)بن عطٌةوالثالث: أنهم ال ٌنصرون ال فً الدنٌا وال فً اآلخرة. لاله ا

 والراجح هو المول األخٌر، ألنه أشمل، وٌجمع بٌن المولٌن. 
 . وهللا أعلم.(ٙ)فهم ال ٌنصرون بدفع الخزي إلى آخر الدنٌا أو بدفع الجزٌة فً الدنٌا، والتعذٌب فً العمبى

 الفوابد:
ٌن سفه فً العمل؛ إذ إن . من فوابد اآلٌة: توبٌخ من اختار الدنٌا على اآلخرة؛ وهو مع كونه ضبلالً فً الدٔ

 .الدنٌا متاع للٌل، ثم ٌزول؛ واآلخرة خٌر، وأبمى
 . ومنها: أن هإالء الموم خالدون فً العذاب أبد اآلبدٌن؛ لموله تعالى: }فبل ٌخفؾ عنهم العذاب{.ٕ
 .ومنها: أن المجرم ال ٌجد ناصراً له ٌمنعه من عذاب هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }وال هم ٌنصرون{.ٖ

 المرآن
ٌْنَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْلبٌََِّناِت وَ  ُسِل َوآتَ َنا ِمْن بَْعِدِه ِبالرُّ ٌْ ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َولَفَّ أٌََّْدنَاهُ ِبُروحِ اْلمُُدِس أَفَكُلََّما }َولَمَْد آتَ

 [12({ ]البمرة : 12َكذَّْبتُْم َوفَِرٌمًا تَْمتُلُوَن )َجاَءكُْم َرسُوٌل بَِما اَل تَْهَوى أَْنفُسُكُُم اْستَْكَبْرتُْم فَفَِرٌمًا 
 التفسٌر:

ولمد أعطٌنا موسى التوراة، وأتبعناه برسل من بنً إسرابٌل، وأعطٌنا عٌسى ابن مرٌم المعجزات 
ٌناه بجبرٌل علٌه السبلم. أفكلما جاءكم رسول بوحً من عند هللا ال ٌوافك أهواءكم، استعلٌتم  الواضحات، ولوَّ

 ه، فكذَّبتم فرٌمًا وتمتلون فرًٌما؟علٌ
َنا ُموَسى اْلِكتَاَب{]البمرة:  ٌْ  .(2)[، " أي أعطٌنا موسى التوراة"12لوله تعالى: }َولَمَْد آتَ
 .(1)لال البٌضاوي: أي التوراة" 
 .(5)لال الثعلبً:أي:" التوراة جملة واحدة" 
ُسِل{]ال  َنا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ ٌْ  .(ٓٔ)[، " أي أتبعنا من بعده بالرسل12بمرة: لوله تعالى:}َولَفَّ
 .(ٔٔ)لال الثعلبً:أي:" أردفنا واتبعنا من بعده رسوال بعد رسول" 
 .(ٕٔ)لال البٌضاوي:" أي أرسلنا على أثره الرسل، كموله سبحانه وتعالى: }ثُمَّ أَْرَسْلنا ُرسُلَنا تَتْرا{" 
 .(ٖٔ)من الرسل" لال الصابونً: " أي أتبعنا وأرسلنا على أثره الكثٌر 
 .(ٔ)لال الواحدي: " أي: أرسلنا رسواًل ٌمفو َرسُواًل فً الدعاء إلى توحٌد هللا والمٌام بشرابع دٌنه" 

                                                                                                                                                                                                       

 .5ٔٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي: ٕٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕ)
 .ٓٙٔ/ٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
. لال الرازي:""ألنه تعالى جعل ذلن جزاء على صنٌعهم، ولذلن لال: }فبَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهُم اْلعَذَاُب{، ٓٙٔ/ٕ( مفاتٌح الؽٌب: ٗ)

الكفار لد ٌصٌرون وهذه الصفة ال تلٌك إال باآلخرة، ألن عذاب الدنٌا وإن حصل فٌصٌر كالحدود التً تمام على الممصر وألن 
 ؼالبٌن للمإمنٌن فً بعض األولات".

 .2ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: روح المعانً: ٙ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .5ٕ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .ٕٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:5)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .)بتصرؾ بسٌط(.ٕٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .5ٕ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
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لال الطبري:" أتبعنا بعضهم بعضا على منهاج واحد، وشرٌعة واحدة ألن كل من بعثه هللا نبٌا بعد  
ر بنً إسرابٌل بإلامة التوراة والعمل بما فٌها موسى علٌه السبلم إلى زمان عٌسى بن مرٌم فإنما بعثه بؤم

 .(ٕ)والدعاء إلى ما فٌها"
أرسلناهم على أَثَِره كموله تعالى ثُمَّ }أَْرَسْلنَا ُرسُلََنا تترا{ وهم ٌوَشُع وأشَموٌُل  :لال أبو السعود:" أي 

ُس وزكرٌا وٌحٌى وؼٌُرهم وشمعوُن وداوُد وسلٌماُن وَشْعٌا وأرمٌا وعُزٌٌر وحْزلٌل وإلٌاُس والٌسُع وٌون
 .(ٖ)علٌهم الصبلة والسبلم"

ُر العُنُك، وٌمال للشٌخ إذا هرم: ُرّد   ٌمال: لفّى أثره، ولفّى ؼٌَره على أثره، أي: اتبعه إٌاه، والمفا: ُمَإخَّ
 :(ٗ)على لَفَاه، وُرّد لَفًا، لال الشاعر

ٌَْب المناٌا أو تَُردُّ لفًا        ال أَْبِن ِمنن على دٌٍن وال َحَسب   إِن تَْلَك َر
 .(٘)ومنه: لافٌة الشعر

ٌِّنَاِت{]البمرة:  [، " أي أعطٌنا عٌسى اآلٌات البٌنات والمعجزات 12لوله تعالى:}ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْلبَ
 .(ٙ)الواضحات الدالة على نبوته"

 .(5)"(1)والمابدة (2)عنً: اآلٌاِت التً ذكرها فً سورة آل عمرانلال الواحدي: ٌ 
لال البٌضاوي:" المعجزات الواضحات كإحٌاء الموتى وإبراء األكمة واألبرص، واإِلخبار بالمؽٌبات. أو  

 .(ٓٔ)اإلنجٌل"
واآلٌات المدرٌة لال ابن عثٌمٌن:" وهذه اآلٌة البٌنات، تشمل اآلٌات الشرعٌة، كالشرٌعة التً جاء بها؛  

 .(ٔٔ)الكونٌة، كإحٌاء الموتى، وإخراجهم من لبورهم بإذن هللا"
 :(ٕٔ)[، وجوه12وفً تفسٌر:}اْلبٌََِّناِت{]البمرة: 

أحدها: أن البٌنات التً أوتٌها عٌسى إحٌاء الموتى، وخلمه من الطٌن كهٌبة الطٌر، فٌكون طٌراً بإذن هللا، 
 .(ٖٔ)وإبراء األْسَمام . لاله ابن عباس

 وثانٌها: أنها اإلنجٌل.
وثالثها: وهو األلوى أن الكل ٌدخل فٌه، ألن المعجز ٌبٌن صحة نبوته كما أن اإلنجٌل ٌبٌن كٌفٌة شرٌعته فبل 

 ٌكون للتخصٌص معنى.
و)عٌسى( بالسرناٌة: إٌشُوعُ، ومعناه المبارن، ومرٌم بمعنى الخادم،وهو بالعبرٌة من النساء كالزٌر  

 :(ٗٔ)سر لوُل رإبةمن الرجال، وبه فُ 

                                                                                                                                                                                                       

 .1ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .1ٖٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٕ/!ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖ)
 .1ٕٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 5ٕٙ/ ٕ، و"أساس الببلؼة" ص 2ٓ1ٖ/ ٙ(البٌت ببل نسبة فً: "لسان العرب" ٗ)
 مادة )لفا(. 2ٓ1ٖ/ ٙ،  واللسان" 1ٕٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٖ٘/ ٔ"المحرر الوجٌز" ، ٖٖٔٓ/ ٖ( انظر: تهذٌب اللؽة" ٘)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
ٌِن{ ]آل عمران: (فً لوله تعالى: }َوَرسُواًل إِلَى بَِنً إِْسَراِبٌَل أَّنًِ لَْد ِجبْتُكُْم بِآٌٍَة ِمْن َربِّكُْم أَنًِّ أَْخلُُك لَكُْم ِمنَ 2)  .[5ٗ الّطِ
ٌَْن{ اآلٌة: 1) ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْذكُْر نِْعَمتًِ َعلَ / ٔمن سورة المابدة انظر: تفسٌر الثعلبً"  ٓٔٔ(فً لوله تعالى: }إِْذ َلاَل َّللاَّ

ٕٔٓٗ. 
 .1ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .5ٕ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٕ، ومفاتٌح الؽٌب: ٙ٘ٔ/ٔ ( انظر: النكت والعٌون:ٕٔ)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/ٕ(:ص1ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
، وفً 2ٕٔ/ٔ، وأبً السعود فً تفسٌره: 5ٕ/ٔ، والبٌت من شواهد البٌضاوي فً تفسٌره:ٖٖٙ/ٗ( اللسان)زور(:صٗٔ)

 ، أنه لرإبة، ولبله: 22ٔ/ٗشرح الشافٌة: 
 ٌعلمهأرسل فٌها بازال ٌمّرمه      وهو بها ٌنحو طرٌما 
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با تنّدُمهْ   ٔ()للُت لزٌٍر لم تِصْله َمْرٌُمه       ضلٌِل أهواِء الّصِ
وعٌسى علٌه السبلم: "هو ابن مرٌم، كونه هللا فً بطنها بدون مس رجل، وأمه مرٌم ابنة عمران من سبط 

 .(ٕ)ٌهوذا"
 .(ٖ)لوٌناه وشددنا أزره بجبرٌل علٌه السبلم"[، "أي 12لوله تعالى: }َوأٌََّْدَناهُ بُِروحِ المدس{]البمرة:  
 .(ٗ)لال الضحان" ٌمول : نصرناه" 
 .(٘)لال الواحدي:" أي: لوٌناه" 
 .(ٙ)لال الثعلبً:" لوٌناه وأعناه 

ًٌْدا: إذا لوي، لال امرإ المٌس«اآلد»و «األٌد»و   :(2): الموة، ٌمال: أٌَََّده وآٌده: إذا لواه، وآَد ٌَبٌُِد أَ
ٌَاٍن من البُْسِر أحمرا فَؤَثَّتْ   أََعالٌه وآَدْت أُصولُه      ومال بمُْن
ٌْد، وذو آد، (1)أي: لوٌت وإٌاد كل شًء: ما ٌَْمَوى به  ،  ٌمال منه : أٌدن هللا، أي لوان، وهو رجل ذو أَ

 :  (5)ٌراد : ذو لوة،  ومنه لول العجاج
 من أن تبدلت بآدي آدا

 :(ٓٔ)ول اآلخر ٌعنً : بشبابً لوة المشٌب، ومنه ل 
 إن المداح إذا اجتمعن فرامها         بالكسر ذو َجلَد وبطش أٌِّد

 .(ٔٔ)ٌعنً باألٌد : الموي 
 .(ٕٔ)ولرأ مجاهد وابن محٌصن }آٌدناه{، بالمد، وهما لؽتان 
،(ٔ)، "وهُما حسنان"(ٖٔ) ولرأ ابن كثٌر فً تفسٌره }المُْدس{، بإسكان الدال حٌث جاء، والبالون بضمها 
 .(ٕ)الثعلبً:"وهما لؽتان مثل الّرعب والّسحت ونحوهما" لال 

                                                                                                                                                                                                       

و)الزٌر(: بكسر الزاي هو الرجل الذي ٌمٌل لمحادثة النساء ومجالستهن، وٌاإه منملبة عن الواو ووزنه فعل بكسر الفاء من 
 زار ٌزور. ولوله )مرٌمه(: أي المرأة التً ترؼب فً محادثته وهذا البٌت من لصٌدة مدح بها أبا جعفر المنصور.

 .2ٕٔ/ٌٔر أبً السعود: ، وتفس5ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
. ولد عٌسى فً مدة سلطنة أؼسطس ملن رومٌة وفً مدة حكم هٌرودس على المدس من جهة 5٘٘/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٕ)

( عشرٌن وستمابة لبل الهجرٌة الدمحمٌة، وكانت والدته بمرٌة تعرؾ ببٌت لحم الٌهودٌة، ٖٓٗسلطان الرومان وذلن فً سنة )
 بعث رسوال إلى بنً إسرابٌل وبمً فً الدنٌا إلى أن بلػ سنه ثبلثا وثبلثٌن سنة.ولما بلػ ثبلثٌن سنة 

وأما مرٌم أمه فهً مرٌم ابنة عمران بن ماثان من سبط ٌهوذا ولدت عٌسى وهً ابنة ثبلث عشرة سنة فتكون والدتها فً سنة 
بوها مات لبل والدتها فكفلها زكرٌاء من ثبلث عشرة لبل مٌبلد عٌسى وتوفٌت بعد أن شاخت وال تعرؾ سنة وفاتها، وكان أ

 [.5٘٘/ٔبنً أبٌا وهو زوج الٌصابات خالة مرٌم وكان كاهنا من أحبار الٌهود.]انظر: التحرٌر والتنوٌر:
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص1ٗٗٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
/ ٔو"المحرر الوجٌز" ٕٗٓٔ/ ٔ"تفسٌر الثعلبً" ، 1ٙٔ/ ٔ، وانظر: "معانً المرآن" للزجاج 5ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)

ٖ1٘. 
 .ٕٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .ٓٗٔ/ ٖ)مادة أٌد(. "المعجم المفصل"  15ٔ/ ٔ، "لسان العرب" ٓٙ(ٌصؾ نخٌبًل، انظر "دٌوانه" ص 2)
 ما إٌاداه.، وفٌه: وإٌاد كل شًء: ما ٌموى به من جانبٌه، وه15ٔ/ ٔ، "اللسان" 5ٙ/ ٔ( ٌنظر "تهذٌب اللؽة" ٗ)
 .15ٔ/ ٔ، "اللسان" 5ٙ/ ٔ(تهذٌب اللؽة" 1)
فً خبر ، ورواه : فإن تبدلت بآدي  5ٖ، وأمالً الزجاجً :  ٙٗ، واللسان )آود( )أٌد( ومجاز المرآن :  2ٙ(زٌادة دٌوانه : 5)

 آدا ... لم ٌن ٌنآد فؤمسى انآدا
المطامً : أبصارهن إلى الشبان مابلة ... ولد أراهن عنً ؼٌر والمعاد : المواعد من النساء ، جمع على جمع المذكر ، كما لال 

 صداد
 ٌعنً : ؼٌر صواد .

لعبد الملن بن مروان ، والصواب أنه لعبد هللا بن عبد األعلى ابن أبً عمرة الشٌبانً . مولى  -من أبٌات  -(ٌنسب البٌت ٓٔ)
 ترجمته( 5ٖٙ/ وسمط الآللا :  ٕٕ:  ٗبنً شٌبان )تارٌخ الطبري 

 .ٕٖٓ-5ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٖٕ/ٕ، تفسٌر المرطبً: ٕٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٖٕ/ٕ، تفسٌر المرطبً: ٕٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖٔ)
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 [، على وجوه:12واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى }ُِروحِ اْلمُُدِس{]البمرة:  
، (ٙ)، والسدي(٘)، والربٌع بن أنس(ٗ)والمدس: الطهارة، هو لول لتادة (ٖ)المول األول:أنه جبرٌل علٌه السبلم

، و شهر بن حوشب (ٓٔ)، وإسماعٌل بن أبً خالد(5)، وعطٌة العوفً(1)، ودمحم ابن كعب المرظً(2)والضحان
 ، وؼٌرهم.(ٗٔ)، والشنمٌطً(ٖٔ)، والطبري(ٕٔ). واختاره الزجاج(ٔٔ)األشعري

 .(٘ٔ): "اللهم أٌد حسان بروح المدس كما نافح عن نبٌن"-ملسو هيلع هللا ىلص-وٌإٌده لوله 
 : (ٙٔ)ومنه لول حسان 

 وروح المدس لٌس به خفاء   وجبرٌل رسول هللا ٌنادي     

                                                                                                                                                                                                       

 .ٖٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .ٖٕ/ًٕ: ، وانظر: تفسٌر المرطبٕٖٕ/ٔ(تفسٌر الثعلبً: ٕ)
، زاد ٙ٘ٔ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٕٖٓ/ٕ، جامع البٌان للطبري: 2ٕٓ-5ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٖ)

، ٕٖٔ/ٕ، والطبري فً جامع البٌان: 1ٙٔ/ٔ. وذهب إلٌه: الزجاج فً معانً المرآن: ٕٔٔ/ٔالمسٌر البن الجوزي: 
، 5ٔٔ/ٔ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 12ٕ/ٔفً المحرر الوجٌز:  ، وابن عطٌةٙ٘ٔ/ٔوالماوردي فً النكت والعٌون: 

، والسمٌن الحلبً فً الدر المصون: ٘٘ٔ/ٔ، وابن كثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم: ٕٗ/ٕوالمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 
 ، وؼٌرهم.5ٕٗ/ٔ
 ٕٖٓ/ٕ(:ص1٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص11ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص1ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص12ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص11ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص11ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص15ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٔجاج:( انظر: معانً المرآن: للزٕٔ)
 ٕٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: صٖٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ( انظر: أضواء البٌان: ٗٔ)
( للبخاري ، ولال الحافظ ابن حجر فً "النكت الظراؾ" : "لم أر هذا ٓٔ/ٕٔ(وكذا عزاه المزي فً تحفة األشراؾ )٘ٔ)

 الموضع فً صحٌح البخاري ، ولد وصله أحمد والطبرانً وصححه الحاكم".
، و " 1ٔٔ/  ٕ، وابن سٌد الناس 1ٕٓ/  ٕ، والسهٌلً ٕٗٗ، ٕٔٗ/  ٕ، و " سٌرة ابن هشام " 1ٔ، 2ٔ/  ٔ(دٌوانه: ٙٔ)

 .ٖٔٔ، ٖٓٔ/  ٗتهذٌب ابن عساكر " 
دُ  َجْعفَرٍ  أَبُو ونص الحدٌث: )حدٌث مرفوع( "أَْخبََرنَا ًُّ  نَْصرٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌَْدالنِ ٌِْه بِؤَْصبََهاَن ، لُْلُت لَهُ :  الصَّ ، بِِمَراَءتًِ َعلَ

ِ  َعْبدِ  بِْنتُ  فَاِطَمةُ  أَْخبََرتْكُمْ  ٌَْها ، أَْخبََرَنا َّللاَّ دُ  رٍ بَكْ  أَبُو ، لَِراَءةً َعلَ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ َ  ْبنِ  َّللاَّ ٌَْمانُ  اْلمَاِسمِ  أَبُو ، أَْخبََرَنا ِرٌذَة  أَْحَمدَ  ْبنُ  سُلَ
 ًُّ ثَنَا الطَّبََرانِ ثَنَا األَْزِديُّ  شُعٌَْبٍ  ْبنُ  ُمطَِّلبُ  ، َحدَّ ِ  َعْبدُ  ، َحدَّ ثَنًِ،  َصاِلحٍ  ْبنُ  َّللاَّ ٌْثُ  َحدَّ ثَنًِ اللَّ  أَبًِ ْبنِ  َسِعٌدِ  نْ ، عَ  ٌَِزٌدَ  ْبنُ  َخاِلدُ  ، َحدَّ

دِ  ، َعنْ  ةَ َؼِزٌَّ  ْبنِ  عَُماَرةَ  ، َعنْ  ِهبللٍ  ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ةَ َسلَمَ  أَبًِ ، َعنْ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنِ  ُمَحمَّ ُ  َعابَِشةَ  ، َعنْ  الرَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ، أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم ، لَالَ  ٌْهِ  :  "َعلَ ًٌْشا َفإِنَّهُ أََشدُّ َعلَ ٌَْرَض اْهُجوا لَُر ْم ِمْن َرْشِك النَّْبِل " ، فَؤَْرَسَل إَِلى اْبِن َرَواَحةَ ، فَمَاَل : اْهُجُهْم فََهَجاهُْم ، فَلَْم 

ا َدَخَل َحسَّاٌن ، َلاَل : لَدْ  اِرِب آَن أَْن تُْرِسلُ  ، فَؤَْرَسَل ِإلَى َكْعِب ْبِن َماِلٍن ، ثُمَّ أَْرَسَل ِإلَى َحسَّاِن ْبِن ثَابٍِت ، فَلَمَّ وا إَِلى َهذَا األََسِد الضَّ
ٌَنَُّهْم فَْرَي األَِدٌمِ  كُهُ ، فََماَل : َوالَِّذي بَعَثََن بِاْلَحّكِ ألَْفِر ٌِْه َوَسلََّم : " ال بِذَنَبِِه ، َدلََع ِلَسانَهُ فََجعََل ٌَُحّرِ ُ َعَل ِ َصلَّى َّللاَّ  ، َفمَاَل َرسُوُل َّللاَّ

ٌَْخلَُص لََن نََسبًِ " ، فَؤَتَاهُ َحسَّاٌن ثُمَّ رَ تَْعَجْل فَإِنَّ أَبَا بَكْ  ٌٍْش ِبؤَْنَسابَِها ، َوإِنَّ ِلً فٌِِهْم نََسبًا َحتَّى  ِ ٍر أَْعلَُم لَُر َجَع ، فَمَاَل : ٌَا َرسُوَل َّللاَّ
ِ َصلَّى  ، لَْد َخلََص ِلً نََسبَُن ، َوالَِّذي بَعَثََن ِباْلَحّكِ ألَسُلَّنََّن ِمْنُهْم َكَما تَُسلُّ  الشَّْعَرةُ ِمَن اْلعَِجٌِن ، لَالَْت َعابَِشةُ : فََسِمْعُت َرسُوَل َّللاَّ

ِ َورَ  ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل ِلَحسَّاٍن : " إِنَّ ُروَح اْلمُْدِس ال ٌََزاُل ٌَُإٌُِّدَن َما نَاَفْحَت َعِن َّللاَّ ُ َعلَ ِ َّللاَّ ُ سُوِلِه " ، َلاَل : فََسِمْعُت َرسُوَل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل : " َهَجاهُْم َحسَّاٌن فََشفَى َواْشتَفَى ِ ِفً ذَاَن اْلَجَزاُء َهَجْوَت  "  .َعلَ ًدا فَؤََجْبُت َعْنهُ َوِعْنَد َّللاَّ لَاَل َحسَّاٌن : َهَجْوَت ُمَحمَّ

ِ ِشٌَمتُهُ اْلَوفَاءُ  ا َحنٌِفًا َرسُوَل َّللاَّ ًدا بَرًّ ٍد ِمْنكُْم ِولَاُء ثََكْلُت بُنٌََّتًِ إِْن لَْم تََرْوَها تُثٌُِر النَّ  ُمَحمَّ ْمَع فَإِنَّ أَبًِ َوَواِلَدهُ َوِعْرِضً ِلْعِرْض ُمَحمَّ
ٌَاُدنَا ُمتََمطِّ  َماُء تََظلُّ ِج ُمُهنَّ ِباْلُخُمِر النَِّساُء فَإِْن أََعَرْضتُُم ِمْن َكنَِفً َكَداُء تُنَاِزعُنًِ األَِعنَّةَ ُمْصِعَداٍت َعَلى أَْكتَافَِها األََسُل الّظِ َراٍت تُلَّطِ
ُ فٌِِه َمْن ٌَ  ٌَْوٌم ٌُِعزُّ َّللاَّ ُ لَْد أَْرَسْلُت َعْبًدا ٌَمُوُل اْلَحكَّ َعنَّا اْعتََمْرَنا َوَكاَن اْلفَتُْح َواْنَكَشَؾ اْلِؽَطاُء َوإاِل َفاْصِبُروا ِلِضَراِب  َشاُء َولَاَل َّللاَّ

َماُء تبَللًِ ِمْن َمعَّدٍ كُلَّ ٌَ لَ  ُ لَْد ٌَسَّْرُت ُجْنًدا هُُم األَْنَصاُر عُْرَضتَُها اللِّ ْوٍم ِسبَاٌب أَْو لِتَاٌل أَْو ِهَجاُء فََمْن ٌَْهُجو ٌَْس بِِه َخفَاُء َولَاَل َّللاَّ
ِ ِمْنكُْم َوٌَْمَدُحهُ َوٌَْنُصُرهُ َسَواُء َوِجْبِرٌُل َرسُو ٌَْس لَهُ ِكفَاُء َرَواهُ ُمْسِلٌم ِبنَْحِوِه ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِن ْبِن َرسُوَل َّللاَّ ِ فٌِنَا َوُروُح اْلمُْدِس لَ ُل َّللاَّ

ِه ، بِإِْسنَاِدِه ، َوفًِ َصِحٌحِ ُمْسِلٍم : ٌُبَاِرٌَن األَِعنَّةَ". ٌِْث ، َعْن أَبٌِِه ، َعْن َجّدِ ٌِْب ْبِن اللَّ  شُعَ
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وعن شهر بن حوشب األشعري : أن نفًرا من الٌهود سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا : أخبرنا عن الروح.  
 .(ٔ)فمال : "أنشدكم باهلل وبؤٌامه عند بنً إسرابٌل، هل تعلمون أنه جبرٌل ؟ وهو الذي ٌؤتٌنً ؟" لالوا : نعم"

أظنه عن ابن مسعود أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن روح المدس نفخ  فً روعً : وفً صحٌح ابن حبان  
 .(ٕ) إن نفًسا لن تموت حتى تستكمل رزلها وأجلها فاتموا هللا وأجملوا فً الطلب"

 : (ٖ)واختلفوا فً سبب تسمٌة )جبرٌل(، بروح المدس، على ثبلثة ألاوٌل 
ًَ ُروحاً، ألَ  نَّه بمنزلة األرواح لؤلبدان، ٌحًٌ بما ٌؤتً به من البٌنات من هللا عز وجل، كما أحدها : أنه سُّمِ

نَاهُ{ ]األنعام:  ٌْ تًا فَؤَْحٌَ ٌْ  .(ٗ)[، أي: "كان كافًرا فهدٌناه"ٕٕٔلال عز وجل: }أََوَمْن َكاَن َم
كة، وإنما ٌختص به والثانً: أنه سمً روحاً، ألن الؽالب على جسمه الروحانٌة، لرلته، وكذلن سابر المبلب

 جبرٌل تشرٌفاً .
  والثالث : أنه سمً روحاً، ألنه كان بتكوٌن هللا تعالى له روحاً من عنده من ؼٌر والدة .

ٌَْن ُروحاً ِمْن أَْمِرنَا{  ٌْنَا ِإلَ المول الثانً:أن المراد بروح المدس: اإلنجٌل، كما لال فً المرآن:}َوَكذَِلَن أَْوَح
 .(ٙ). وهذا لول ابن زٌد(٘)به، ألن الدٌن ٌحٌا به ومصالح الدنٌا تنتظم ألجله [، وسمًٕ٘]الشورى : 

، لاله: ابن عباس فً (2)والمول الثالث: أن روح المدس: اسم هللا األعظم الذي كان عٌسى ٌُحًٌِ به الموتى
 .(5)، وروي نحوه عن سعٌد بن جبٌر(1)رواٌة الضحان عنه

، وإنما كان ذلن تؤٌٌداً له ألن تكوٌنه فً ذلن الروح اللدنً -علٌه السبلم-عٌسىوالمول الرابع: أن روح المدس 
 .(ٓٔ)هو الذي هٌؤه ألن ٌؤتً بالمعجزات العظٌمة

 .(ٔٔ)ولالوا " وسمى روَحه لُُدًسا؛ ألنه لم تتضمنه أصبلب الفحولة، ولم تشتمل علٌه أرحام الطوامث"  
، وألن التؤٌٌد به على (ٕٔ)لتسمٌة فٌه أظهر مما عداهوالمول األول أظهر، وهو لول الجمهور، ألن ا 

ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْذكُْر نِْعَمتًِ -جل ثناإه-الحمٌمة، وألن هللا  ُ أخبر أنه أٌد عسى به فً لوله تعالى: }إِْذ لَاَل َّللاَّ
ٌَْن َوَعلى َواِلَدتَِن إِْذ أٌََّدتَُّن بُِروحِ اْلمُُدِس تَُكلُِّم النَّاسَ  فًِ اْلَمْهِد َوَكْهبًل َوإِْذ َعلَّْمتَُن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ  َعلَ

 [ وهً تدل من جهتٌن على أن )روح المدس( ؼٌر اإلنجٌل:َٓٔٔواإِلنِجٌَل{ ]المابدة:
كان فً مرحلة [ ونزول اإلنجٌل على عٌسى ٓٔٔ: }تَُكلُِّم النَّاَس فًِ اْلَمْهِد{]المابدة:-عز وجل-األولى: لوله 

 الرجولة ال المهد.
-والثانٌة: أنه لو كان المراد به اإلنجٌل لكان ذكر اإلنجٌل مرة أخرى ال معنى له،"وذلن خلؾ من الكبلم وهللا

، لكن لد ٌمال: إن الكبلم فً معرض (ٖٔ)ٌتعالى عن أن ٌخاطب عباده بما ال ٌفٌدهم به فابدة"-تعالى ذكره
مرة أخرى ال تخلو من فابدة؛ ألنه فً األول امتنان بالتؤٌٌد وفً الثانً امتنان االمتنان فإعادة ذكر اإلنجٌل 

بالتعلٌم وهما شٌبان مختلفان لكن الجهة األولى ال جواب عنها. وكونه اسم هللا األعظم الذي كان عٌسى ٌحً 
فوجه تؤٌٌد عٌسى به -علٌه السبلم-به الموتى ٌحتاج إلى نمل صحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص. أما كون المراد روح عٌسى

 متكلؾ. وهللا أعلم. 

                                                             

 ، من طرٌك سلمة عن ابن إسحاق به.ٕٖٓ/ٕ(:ص15ٗٔتفسٌره)( أخرجه الطبري فً ٔ)
( من طرٌك أبً عبٌد عن هشٌم عن إسماعٌل بن أبً خالد عن زبٌد الٌامً ، عمن ٖٗٓ/ٗٔ(ورواه البؽوي فً شرح السنة )ٕ)

 أخبره ، عن ابن مسعود به مرفوًعا.
 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖ)
 .ٖٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 (.1ٙ/ ٔالمسٌر فً علم التفسٌر البن الجوزي ) ( زاد٘)
 ، وؼٌرهما،ٖٔٔ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٕٖٔ/ٕ(:ص 5ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري:)ٙ)
 ، وؼٌرهما.2ٕٔ-2ٕٓ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٕٖٔ/ٕ(انظر: تفسٌر للطبري: 2)
 .5ٔٙ/ٔ(:ص11ٙ، وابن أبً حاتم)ٕٔٗ/ٕ(:ص5ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 .5ٓٔ/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 5ٕٗ/ٔ(انظر: الكشاؾ للزمخشري: ٓٔ)
 .ٕٖٕ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕٔ)
 .ٕٕٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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 :(ٔ)و)المُُدس(، فٌه ثبلثة ألاوٌل 
نه من ً عٌسى علٌه السبلم روح المدس، ألن هللا تعالى كوَّ  أحدها : هو هللا تعالى، ولذلن سُّمِ

 . (٘)، وابن زٌد(ٗ)، وجعفر(ٖ)، والربٌع(ٕ)ؼٌر أب، وهذا لول الحسن
 :(2)، كؤنه دل به على التطهر من الذنوب، لال العَّجاج(ٙ)المطهر، لاله ابن عباس والثانً : أن المدس:

 لد َعِلَم المُدُّوس َربُّ المُْدس      
 .(1)والثالث : أن المدس البركة، وهو لول السدي

لال الواحدي:" وتؤٌٌد عٌسى بجبرٌل علٌهما السبلم هو أنه كان لرٌنه، ٌسٌر معه حٌثما سار، وأًٌضا  
{ ]النحل: ف لَهُ ُروُح اْلمُُدِس ِمْن َربَِّن بِاْلَحّكِ إنه َصِعد به إلى السماء، ودلٌل هذا التؤوٌل: لوله عز وجل: }لُْل نَزَّ

 .(5)[، ٌعنً: جبرٌل"ٕٓٔ
 :(ٓٔ)ولد وذكر ابن الجوزي  فً تؤٌٌد عٌسى بروح المدس الذي هو جبرٌل ثبلثة ألوال 

 وأمر دٌنه.أحدها: أنه أٌُد به إلظهار حجته 
 والثانً: لدفع بنً إسرابٌل عنه إذ أرادوا لتله. 

 والثالث: أنه أٌد به فً جمٌع أحواله.
[، " أي أفكلما جاءكم ٌا بنً إِسرابٌل 12لوله تعالى: }أَفَكُلََّما َجآَءكُْم َرسُوٌل بَِما الَ تهوى أَْنفُسُكُْم{]البمرة: 

 .(ٔٔ)رسول بما ال ٌوافك هواكم"
 .(ٕٔ) "أي بما ال ٌوافمها وٌبلبمها لال المرطبً: 
 .(ٖٔ)والخطاب للٌهود من بنً إسرابٌل. لاله مجاهد 
وهذا المول: هو "نهاٌة الذم لهم، ألن الٌهود من بنً إسرابٌل كانوا إذا أتاهم الرسول بخبلؾ ما ٌهوون  

بهم لذاتها والترإس على كذبوه، وإن تهٌؤ لهم لتله لتلوه، وإنما كانوا كذلن إلرادتهم الرفعة فً الدنٌا وطل
عامتهم وأخذ أموالهم بؽٌر حك، وكانت الرسل تبطل علٌهم ذلن فٌكذبونهم ألجل ذلن وٌوهمون عوامهم كونهم 

كاذبٌن وٌحتجون فً ذلن بالتحرٌؾ وسوء التؤوٌل، ومنهم من كان ٌستكبر على األنبٌاء استكبار إبلٌس على 
 .(ٗٔ)آدم"

(، " ما تمٌل إلٌه أنفسهم من االنخبلع عن المٌود الشرعٌة لال ابن عاشور: المرادب بـ)الهوى 
 .(٘ٔ)واالنؽماس فً أنواع الملذات والتصمٌم على العمابد الضالة"

وأصل )الهوى(: المٌل إلى الشًء، وٌجمع أهواء، كما جاء فً التنزٌل، وال ٌجمع أهوٌة، على أنهم لد  
 :  (ٔ)لالوا فً ندى أندٌة، لال الشاعر

                                                             

 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔعٌون:( انظر: النكت والٕ)
 .5ٙٔ/ٔ(:ص112( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٕٖ/ٕ(:ص5ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٕٖ/ٕ(:ص5ٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٙٔ/ٔ(:ص115( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 وبعده:)مادة: لدس(، وفٌه: )مولى( بدل )رب(.  ٖٓ٘٘/ ٙ، واللسان" ٖٔٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 2)

 إن أبا العباس أولى نفس      بمعدن الملن المدٌم الِكرِس 
 .5ٙٔ/ٔ(:ص111، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕٖ/ٕ(:ص5ٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .ٖٔٔ - ٕٔٔ/ ٔ( انظر: زاد المسٌر:ٓٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .ٖٕٖ/ٕ(:ص5ٙٗٔظر: تفسٌر الطبري)( انٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٗٔ)
 .51٘/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٘ٔ)



ٕٔٗ 

 

ٕٔٗ 

 

 ال ٌبصر الكلب فً ظلمابها الطنبا        فً لٌلة من جمادى ذات أندٌة      
لال الجوهري : وهو شاذ وسمً الهوى ألنه ٌهوي بصاحبه إلى النار، ولذلن ال ٌستعمل فً الؽالب إال  

عنه فٌما لٌس بحك وفٌما ال خٌر فٌه، وهذه اآلٌة من ذلن. ولد ٌستعمل فً الحك، ومنه لول عمر رضً هللا 
، ولالت عابشة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صحٌح (ٕ)فً أسارى بدر : "فهوي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما لال أبو بكر ولم ٌهو ما للت"

 .(ٔ)، أخرجهما مسلم(ٖ)الحدٌث : "وهللا ما أرى ربن إال ٌسارع فً هوان"

                                                                                                                                                                                                       

؛  ٕٓٙ؛ وسر صناعة اإلعراب ص  2ٖٕ/  ٖ،  ٕ٘/  ٖ؛ والخصابص  1ٖٔ/  ٖ(  البٌت لمّرة بن محكان فً األؼانً ٔ)
)ندى( ؛ والمماصد  1ٖٔ/  ٘ٔولسان العرب ؛  ٖٙ٘ٔ؛ وشرح دٌوان الحماسة للمرزولً ص  5ٖٕ/  ٕوشرح التصرٌح 

؛  5ٕٖ؛ وشرح شافٌة ابن الحاجب ص  ٙ٘ٙ/  ٖ؛ وببل نسبة فً شرح األشمونً  1ٔ/  ٖ؛ والممتضب  ٓٔ٘/  ٗالنحوٌة 
)رجل(، ومرة بن محكان وهو من شعراء الحماسة ولد اختار أبو تمام  1ٕٙ/  ٔٔ؛ ولسان العرب  2ٔ/  ٓٔوشرح المفصل 

فً باب االضٌاؾ والمدٌح ولبل البٌت الشاهد لوله: ٌا ربة البٌت لومً ؼٌر صاؼرة * ضمى الٌن رحال الموم منها ابٌاتا 
والمربا وبعده بٌت الشاهد وبعده لوله ال ٌنبح الكلب فٌها ؼٌر واحدة * حتى ٌلؾ على خرطمه الذنبا ربة البٌت: المراد منها 

وذلن الن اكرام الضٌؾ عنده من الدس الواجبات والرحال: جمع رحل ٌرٌد امرأته ولوله )ؼٌر صاؼرة( اراد ؼٌر مستهان بن 
به متاع الضٌفان. والمرب: جمع لراب مثل كتاب وكتب وهو جفن السٌؾ وانما امرها ان تضم إلٌها لرب سٌوفهم النهم إذا 

تاء وذلن الن الشتاء عندهم زمان نزلوا عنده امنوا ان ٌصٌبهم مكروه ولوله )فً لٌلة من جمادى( اراد فً لٌلة من لٌالى الش
الجدب والحاجة واالندٌة: جمع ندى والندى: البلل. ولٌل ما سمط آخر اللٌل والطنب: الحبل الذى تشد به الخٌمة. واالستشهاد 

 بالبٌت فً لوله )اندٌة(.
ثَنَا َهنَّاُد ْبُن السَِّرّىِ (. لال االمام: 12ٙٗ(: رلم الحدٌث )1ٔ( رواه مسلم فً كتاب الجهاد والسٌر من الصحٌح، باب)ٕ) َحدَّ

ثَنِى ِسَماٌن اْلَحَنِفىُّ َلاَل َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس ٌَمُ  اٍر َحدَّ ثَنَا اْبُن اْلُمبَاَرِن َعْن ِعْكِرَمةَ ْبِن َعمَّ ا َكاَن َحدَّ وُل َحدَّثَِنى عَُمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َلاَل لَمَّ
ٌْرُ  ثَنَا ُزَه ٌٍْل  -َواللَّْفظُ لَهُ  -ْبُن َحْرٍب  ٌَْوُم بَْدٍر ح َوَحدَّ اٍر َحدَّثَِنى أَبُو ُزَم ثََنا ِعْكِرَمةُ ْبُن َعمَّ ثَنَا عَُمُر ْبُن ٌُونَُس اْلَحنَِفىُّ َحدَّ هَُو  -َحدَّ

ِ ْبُن َعبَّاٍس لَاَل َحدَّثَِنى عَُمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َلالَ  -ِسَماٌن اْلَحنَِفىُّ  ثَنِى َعْبُد َّللاَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص إِلَى اْلُمْشِرِكٌَن  َحدَّ ا َكاَن ٌَْوُم بَْدٍر نََظَر َرسُوُل َّللاَّ لَمَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلِمبْ  ٌِْه فََجعََل ٌَهْ َوهُْم أَْلٌؾ َوأَْصَحابُهُ ثبَلَثُِمابٍَة َوتِْسعَةَ َعَشَر َرُجبلً فَاْستَْمَبَل نَبِىُّ َّللاَّ اللَُّهمَّ أَْنِجْز ِلى َما » تُِؾ بَِربِِّه لَةَ ثُمَّ َمدَّ ٌََد

ٌِْه « . فِى األَْرِض َوَعْدتَنِى اللَُّهمَّ آِت َما َوَعْدتَنِى اللَُّهمَّ إِْن تَْهِلْن َهِذهِ اْلِعَصابَةُ ِمْن أَْهِل اإِلْسبلَِم الَ تُْعبَْد  ا ٌََد فََماَزاَل ٌَْهتُِؾ بَِربِِّه َمادًّ
ٌِْه ثُمَّ اُمْستَْمبَِل اْلِمْبلَ  ٌِْه فَؤَتَاهُ أَبُو بَْكٍر فَؤََخذَ ِرَداَءهُ فَؤَْلمَاهُ َعلَى َمْنِكبَ ِ ِة َحتَّى َسمََط ِرَداُإهُ َعْن َمْنِكبَ ْلتََزَمهُ ِمْن َوَرابِِه . َولَاَل ٌَا نَبِىَّ َّللاَّ

كُْم بَؤَْلٍؾ ِمَن َكذَاَن ُمنَاَشَدتَُن َربََّن فَإِنَهُ َسٌُْنِجُز لََن َما َوَعَدَن فَؤَْنزَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ) إِْذ تَْستَِؽٌثُوَن َربَّكُْم فَاْستََجاَب لَكُْم أَّنِى ُمِمدُّ َل َّللاَّ
ثَنِى اْبُن َعبَّاٍس لَاَل بَ  ٌٍْل فََحدَّ ُ بِاْلَمبلَبَِكِة . لَاَل أَبُو ُزَم هُ َّللاَّ اْلُمْسِلِمٌَن ٌَْوَمبٍِذ ٌَْشتَدُّ فِى أَثَِر َرُجٍل ٌْنََما َرُجٌل ِمَن اْلَمبلَبَِكِة ُمْرِدفٌَِن ( فَؤََمدَّ

ٌُْزوُم . فَنَ َظَر ِإلَى اْلُمْشِرِن أََماَمهُ فََخرَّ ُمْستَْلِمٌاً ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن أََماَمهُ إِْذ َسِمَع َضْربَةً بِالسَّْوِط فَْولَهُ َوَصْوَت اْلفَاِرِس ٌَمُوُل أَْلِدْم َح
 ِ ٌِْه فَإ ِ صلى ذَا هَُو لَْد ُخِطَم أَْنفُهُ َوشُكَّ َوْجُههُ َكَضْربَِة السَّْوِط فَاْخَضرَّ ذَِلَن أَْجَمُع . فََجاَء األَْنَصاِرىُّ فََحدَّ فَنََظَر إَِل َث بِذَِلَن َرسُوَل َّللاَّ

ٌٍْل لَاَل اْبُن َعبَّاٍس فَمَتَلُوا ٌَْومَ « . َصَدْلَت ذَِلَن ِمْن َمَدِد السََّماِء الثَّاِلثَِة » هللا علٌه وسلم فَمَاَل  بٍِذ َسْبِعٌَن َوأََسُروا َسْبِعٌَن . لَاَل أَبُو ُزَم
ِ ملسو هيلع هللا ىلص ألَبِى بَْكٍر َوعَُمَر  ا أََسُروا األَُساَرى لَاَل َرسُوُل َّللاَّ ِ « . َما تََرْوَن فِى َهُإالَِء األَُساَرى » فَلَمَّ  هُْم بَنُو اْلعَّمِ فَمَاَل أَبُو بَْكٍر ٌَا نَبِىَّ َّللاَّ

ُ أَْن ٌَْهِدٌَهُ  ةً َعَلى اْلكُفَّاِر فَعََسى َّللاَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َواْلعَِشٌَرةِ أََرى أَْن تَؤُْخذَ ِمْنُهْم فِْدٌَةً فَتَكُوُن لَنَا لُوَّ َما تََرى ٌَا اْبَن » ْم ِلئِلْسبلَِم . فَمَاَل َرسُوُل َّللاَّ
نَّا فَنَْضِرَب أَْعنَالَهُ لُْلُت الَ « . اْلَخطَّاِب  ِ َما أََرى الَِّذى َرأَى أَبُو بَْكٍر َولَِكنِّى أََرى أَْن تَُمّكِ ِ ٌَا َرسُوَل َّللاَّ َن َعِلًٌّا ِمْن َعِمٌٍل  َوَّللاَّ ْم فَتَُمّكِ

نِّى ِمْن فبُلٍَن  ِ ملسو هيلع هللا ىلص َما لَاَل أَبُو فَؤَْضِرَب عُنُمَهُ فَإِ  -نَِسٌباً ِلعَُمَر  -فٌََْضِرَب عُنُمَهُ َوتَُمّكِ ةُ اْلكُْفِر َوَصنَاِدٌُدَها فََهِوَى َرسُوُل َّللاَّ نَّ َهُإالَِء أَبِمَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َوأَبُو بَْكٍر  ا َكاَن ِمَن اْلؽَِد ِجبُْت فَإَِذا َرسُوُل َّللاَّ ٌِْن ٌَْبِكٌَابَْكٍر َولَْم ٌَْهَو َما لُْلُت َفلَمَّ ِ أَْخبِْرنِى ِمْن أَّىِ َشْىٍء َلاِعَد ِن لُْلُت ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

ٌُْت ِلبَُكابِكَُما . فَمَاَل رَ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص تَْبِكى أَْنَت َوَصاِحبَُن فَإِْن َوَجْدُت بَُكاًء بَكٌَُْت َوإِْن لَْم أَِجْد بَُكاًء تَبَاَك أَْبِكى ِللَِّذى َعَرَض َعلَىَّ » سُوُل َّللاَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ « . َحابَُن ِمْن أَْخِذِهُم اْلِفَداَء لَمَْد عُِرَض َعلَىَّ َعَذابُُهْم أَْدنَى ِمْن َهِذِه الشََّجَرةِ أَصْ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص . َوأَْنَزَل َّللاَّ َشَجَرةٍ َلِرٌبٍَة ِمْن َنبِّىِ َّللاَّ

ُ اْلؽَنٌَِمةَ لَُهْم .) َما َكاَن ِلنَِبّىٍ أَْن ٌَكُوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى ٌُ  ا َؼنِْمتُْم َحبلاَلً َطٌِّباً ( فَؤََحلَّ َّللاَّ تحفة  ثِْخَن ِفى األَْرِض ( إَِلى لَْوِلِه ) فَكُلُوا ِممَّ
٘ٙ2٘  ،ٔٓٗ5ٙ - ٔ2ٖٙ/٘1 . 

ٌٍْب (، لال االمام مسلم: "َحدَّ ٗٙٗٔ( رواه مسلم، فً كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، حدٌث رلم)ٖ) ثََنا أَبُو كَُر
ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبٌِِه، َعْن َعابَِشةَ، لَالَْت: " كُْنُت أََؼاُر  ُد ْبُن اْلعبََلِء، َحدَّ تًِ َوَهْبَن أَْنفَُسُهنَّ ِلَرسُوِل هللاِ ُمَحمَّ َعلَى البلَّ

ٌِْه َوَسلََّم، َوأَلُوُل: َوتََهُب ا ٌَْن َمْن تََشاُء َصلَّى هللاُ َعلَ : }تُْرِجً َمْن تََشاُء ِمْنُهنَّ َوتُْإِوي إِلَ ا أَْنَزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ُ نَْفَسَها، فَلَمَّ َوَمِن ْلَمْرأَة
ْن َعَزْلَت{ ]األحزاب:  ٌَْت ِممَّ  ".َوهللاِ، َما أََرى َربََّن إاِلَّ ٌَُساِرعُ لََن ِفً َهَوانَ »[ " لَالَْت: لُْلُت: ٔ٘اْبتَؽَ

ومعنى الحدٌث: أن هللا سبحانه وتعالى خص نبٌه من بٌن سابر المإمنٌن بؤن أي امرأة وهبت نفسها له فله أن ٌنكحها. فعند 
نزول اآلٌة المذكورة لالت عابشة: ما أرى ربن إال ٌسارع فً هوان. ومعناه كما لال ابن حجر: )أي ما أرى هللا إال موجداً لما 

ا تحب وتختار. ولال المرطبً: هذا لول أبرزه الدالل والؽٌرة، وهو من نوع لولها: ما أحمدكما وال ترٌد ببل تؤخٌر، منزال لم
لى أحمد إال هللا. وإضافة الهوى إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌحمل على ظاهره ألنه ال ٌنطك عن الهوى، وال ٌفعل بالهوى، ولو لالت إ

  ألجلها إطبلق مثل ذلن.مرضاتن لكان ألٌك، و لكن الؽٌرة ٌؽتفر 
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 . (ٕ)عن اتباعه"[، " أي تكبرتم 12لوله تعالى: }اْستَْكَبْرتُْم{]البمرة: 
لال الواحدي: أي:" تعظمتم عن اإلٌمان به؛ ألنهم كانت لهم الرباسة، وكانوا متبوعٌن، فآثروا الدنٌا على  

 .(ٖ)اآلخرة"
 .(ٗ)لال المرطبً:أي تكبرتم" عن إجابته احتمارا للرسل، واستبعادا للرسالة 

 .(٘)لال البٌضاوي: أي تكبرتم:" عن اإلٌمان واتباع الرسل"
 .(ٙ)عن االتباع له واإلٌماِن بما جآء به من عند هللا تعالى" لال أبو السعود: أي تكبرتم" 
لال ابن عاشور:" واالستكبار االتصاؾ بالكبر وهو هنا الترفع عن اتباع الرسل وإعجاب المتكبرٌن  

 .(2)استكبرتم للمبالؽة" بؤنفسهم واعتماد أنهم أعلى من أن ٌطٌعوا الرسل وٌكونوا أتباعا لهم، فالسٌن والتاء فً
ولال الراؼب:" ثم زاد فً ذمهم بوصفهم باالستكبار إذ هو ممر النمابص، فإنه نتٌجة اإلعجاب،  

واإلعجاب نتٌجة الجهل بالنفس والجهل بالنفس ممارن للجهل بخالمها، ولذلن لال تعالى: }َواَل تَكُونُوا َكالَِّذٌَن 
َ فَؤَْنَساهُْم أَْنفُسَ   .(1)["5ُٔهْم{]الحشر:نَسُوا َّللاَّ

 .(5)[، أي:"فطابفة منهم كذبتموهم"12لوله تعالى:}فَفَِرٌمًا َكذَّْبتُْم{]البمرة: 
 .(ٓٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" فرٌما ٌعنً طابفة" 
 "  .(ٔٔ)لال أبو السعود:أي كذبتم" مْن ؼٌِر أْن تتعرُضوا لهم بشًء آخر من المضاّرِ
 .(ٕٔ)لال الواحدي:" مثل: عٌسى ودمحم" 
 .(ٖٔ)لال البٌضاوي:" كموسى وعٌسى علٌهما السبلم، والفاء للسببٌة أو للتفصٌل" 
لال ابن عاشور:" فإنهم لما استكبروا بلػ بهم العصٌان إلى حد أن كذبوا فرٌما أي صرحوا بتكذٌبهم  

 .(ٗٔ)أو عاملوهم معاملة الكاذب"
 .(٘ٔ)وطابفة لتلتموهم"[، أي:" 12لوله تعالى:}َوفَِرٌمًا تَْمتُلُوَن{ ]البمرة :  

 .(ٙٔ)لال أبو السعود أي:" ؼٌَر مكتفٌن بتكذٌبهم، كزكرٌا وٌحٌى وؼٌرهما علٌهم السبلم" 
 .(2ٔ)لال الواحدي:" مثل: ٌحٌى وزكرٌا" 

                                                                                                                                                                                                       

نساء وهذا الحدٌث دلٌل على عفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعدم شهوانٌته، ألن هللا أباح له أي امرأة تهب نفسها له، وجاءه كثٌر من ال
 وعرضن أنفسهن علٌه وردهن، فمد أخرج الطبري عن ابن عباس رضً هللا عنهما أنه لال: لم ٌكن عند رسول هللا صلى هللا

من سورة االحزاب(،  لال ابن  ٓ٘/ فً صدد تفسٌره االٌة )1ٕ٘/ٕٓعلٌه وسلم امرأة وهبت نفسها له.)انظر: تفسٌر الطبري: 
حجر فً الفتح: وإسناده حسن، والمراد أنه لم ٌدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحاً له، ألنه انظر إلى إرادته لموله 

ٌستنكحها(. وهللا أعلم. )انظر: صحٌح البخاري، كتاب تفسٌر المرآن ، سورة األحزاب، الحدٌث  تعالى )إن أراد النبً أن
 (.21ٖ/1(: ٙٓ٘ٗرلم)

 .ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .5ٖ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .2ٕٔ/ٔتفسٌر أبً السعود: ( ٙ)
 .51٘/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: 2)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .2ٓٔ/ٔ(:ص15ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٔٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٕٔ)
 .5ٖ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
 .1٘5/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٗٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط:2ٔ)
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لال المرطبً: "فكان ممن كذبوه عٌسى ودمحم علٌهما السبلم، وممن لتلوه ٌحٌى وزكرٌا علٌهما  
 .(ٔ)السبلم"

ا تَمُوُل َوِإنَّا لََنَراَن لال ابن عاشور:" و  ٌُْب َما نَْفمَهُ َكثًٌِرا ِممَّ هذا كموله تعالى عن أهل مدٌن }لَالُوا ٌَا شُعَ
ٌْنَا بِعَِزٌٍز{ ]هود :   .(ٕ)["5ٔفٌِنَا َضِعٌفًا َوَلْواَل َرْهطَُن لََرَجْمَناَن َوَما أَْنَت َعلَ

[، وهبل جعبل ماضٌٌن أو 12لال الراؼب:" فإن لٌل : لم لال : }فََفِرًٌما َكذَّْبتُْم َوفَِرًٌما تَْمتُلُوَن{]البمرة: 
 مستمبلٌن ؟ 

لٌل : أما من حٌث اللفظ، فؤلنه لما لم ٌكن ٌفسد المعنى روعً فٌه المجانسة بٌن الفواصل لٌكون  
أنهم لم ٌتولفوا فً تكذٌب من جاءهم من األنبٌاء، فذكره بلفظ اللفظ أحسن، وأما من حٌث المعنى : فللتنبٌه 

 .(ٖ)الماضً، إذ ال مزاولة فٌه، وذكر المتل بلفظ االستمبال تنبٌهاً أنهم ٌزاولون لتله لدروا علٌه أم لم ٌمدروا"
ولال ابن عاشور:" وجاء فً }تمتلون{، بالمضارع عوضا عن الماضً، الستحضار الحالة الفظٌعة  
ٌْنَوهً حا ٌٍِّت فَؤَْحٌَ ٌَاَح فَتُثٌُِر َسَحاًبا فَسُْمنَاهُ إِلَى بَلٍَد َم ُ الَِّذي أَْرَسَل الّرِ ا بِِه اأْلَْرَض لة لتلهم رسلهم، كموله: }َوَّللاَّ

[، مع ما فً صٌؽة }تمتلون{، من مراعاة الفواصل، فاكتمل بذلن ببلؼة 5بَْعَد َمْوتَِها َكذَِلَن النُّشُوُر{ ]فاطر : 
 .(ٗ)معنى وحسن النظم"ال

 :(٘)[، ثبلثة أوجه12وذكر البٌضاوي فً صٌؽة}تمتلون{]البمرة: 
 أحدها: أنه ذكر بلفظ المضارع على حكاٌة الحال الماضٌة، استحضاراً لها فً النفوس، فإن األمر فظٌع. 

 والثانً: مراعاة للفواصل.
دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم، لوال أنً أعصمه منكم، والثالث: للداللة على أنكم بعد فٌه، فإنكم تحومون حول لتل 

 ولذلن سحرتموه وسممتم له الشاة.
 :الفوابد

 من فوابد اآلٌة: إثبات رسالة موسى؛ لموله تعالى: }ولمد آتٌنا موسى الكتاب{. ٔ.

بثبلث  ومنها: تؤكٌد الخبر ذي الشؤن . وإن لم ٌنكر المخاطب؛ لموله تعالى: }ولمد آتٌنا{؛ فإنها مإكدة ٕ.
 :مإكدات مع أنه لم ٌخاطب بها من ٌنكر؛ وتؤكٌد الكبلم ٌكون فً ثبلثة مواضع

 أوالً: إذا خوطب به المنِكر، ولد لال علماء الببلؼة: إنه فً هذه الحال ٌإكد وجوباً.
 فً هذه الحال ٌإكد استحساناً. ثانٌاً: إذا خوطب به المتردد؛ ولد لال علماء الببلؼة: إنه

 كان الخبر ذا أهمٌة بالؽة فإنه ٌحسن توكٌده . وإن خوطب به من لم ٌنكر، أو ٌتردد.ثالثاً: إذا 
. ومن فوابد اآلٌة: أن من بعد موسى من الرسل من بنً إسرابٌل تبع له؛ لموله تعالى: }ولفٌنا من بعده  ٖ

ون الذٌن أسلموا للذٌن بالرسل{؛ وٌشهد لهذا لوله تعالى: }إنا أنزلنا التوراة فٌها هًدى ونور ٌحكم بها النبٌ
 [.ٗٗهادوا والربانٌون واألحبار{]المابدة: 

  ومنها: ثبوت رسالة عٌسى؛ لموله تعالى: }وآتٌنا عٌسى بن مرٌم البٌنات{. ٗ.

 ومنها: أن من لٌس له أب فإنه ٌنسب إلى أمه؛ ألن عٌسى علٌه السبلم نسب إلى أمه. ٘.
ً هً عصبته؛ فإن عدمت وبهذا نعرؾ أن المول الراجح من ألوال أهل ال علم أن أم من لٌس له أب شرعا

فعصبتها . خبلفاً لمن لال: إن أمه لٌس لها تعصٌب؛ وٌظهر أثر ذلن بالمثال: فلو مات من لٌس له أب عن 
أمه، وخاله: فؤلمه الثلث والبالً لخاله . على لول من ٌمول: إن األم ال تعصٌب لها؛ أما على المول الراجح: 

 فرضاً، والبالً تعصٌباً.فؤلمه الثلث 
ومن فوابد اآلٌة: أن عٌسى بن مرٌم ملسو هيلع هللا ىلص أعطاه هللا سبحانه وتعالى آٌات كونٌة، وشرعٌة؛ مثال الشرعٌة:  ٙ.

اإلنجٌل؛ ومثال الكونٌة: إحٌاء الموتى، وإخراجهم من المبور، وإبراء األكمه، واألبرص، وأنه ٌخلك من 

                                                             

 .ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .51٘/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٕ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖ)
 .51٘/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٗ)
 .5ٖ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
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خ فٌه، فٌكون طٌراً ٌطٌر بإذن هللا؛ وكذلن أٌضاً ٌخبرهم بما ٌؤكلون، وما ٌدخرون الطٌن كهٌبة الطٌر، فٌنف
فً بٌوتهم؛ لال العلماء: إنما أعطً هذه اآلٌة الكونٌة؛ ألن الطب فً عهده ارتمى إلى درجة عالٌة، فؤتاهم 

لكبلم إلى مْنزلة عالٌة فً الببلؼة، بآٌات ال ٌمدر األطباء على مثلها؛ كما أن دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص ترلى فً عهده ا
 والفصاحة؛ فآتاه هللا سبحانه وتعالى المرآن العظٌم الذي عجزوا أن ٌؤتوا بمثله.

 .}وأٌدناه بروح المدس :ومن فوابد اآلٌة: أن هللا سبحانه وتعالى أٌد عٌسى بجبرابٌل؛ لموله تعالى 2.

إٌدون من أَمَرهم هللا بتؤٌٌده؛ ولهذا لال النبً  صلى ومنها: أن المبلبكة من جملة تسخٌرهم للخلك أنهم ٌ 1.
 . (ٔ)هللا علٌه وسلم لحسان بن ثابت: "اللهم أٌده بروح المدس"

ومنها: بٌان عتّو بنً إسرابٌل، وأنهم ال ٌرٌدون الحك؛ لموله تعالى: }أفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى  5.
 أنفسكم استكبرتم ففرٌماً كذبتم وفرٌماً تمتلون{.

ومنها: أن بنً إسرابٌل ٌبادرون باالستكبار عند مجًء الرسل إلٌهم، وال ٌتؤنون؛ لموله تعالى: }أفكلما  ٓٔ.
ً للشرط:  جاءكم{، ثم لال تعالى: }استكبرتم{؛ ألن ممتضى ترتب الجزاء على الشرط أن ٌكون الجزاء عمٌبا

 كلما وجد الشرط وجد الجزاء فوراً.
سرابٌل، وبٌان مناهجهم بالنسبة للشرابع، وبالنسبة لمن جاء بالشرابع؛ ففً ومنها: توبٌخ ولوم بنً إ ٔٔ.

الشرابع: ال ٌمبلون إال ما وافك أهواءهم، وبالنسبة لمن جاء بالشرابع بما ال تهوى أنفسهم: انمسموا إلى لسمٌن: 
 فرٌماً ٌكذبون؛ وفرٌماً ٌمتلون مع التكذٌب.

ال ٌوافك هواه من هذه األمة فهو شبٌه ببنً إسرابٌل؛ فإذا  ومنها: أن من استكبر عن الحك إذا كان ٕٔ.
استكبر عن الحك . سواء تحٌل على ذلن بالتحرٌؾ؛ أو ألر بؤن هذا الحك، ولكنه استكبر عنه . فإنه مشابه 

 ببنً إسرابٌل.
ه والخارجون عن الحك ٌنمسمون إلى لسمٌن: لسم ٌمرُّ به، وٌعترؾ بؤنه عاٍص؛ وهذا أمره واضح، وسبٌل

بٌن، ولسم آخر ٌستكبر عن الحك، وٌحاول أن ٌحرؾ النصوص إلى هواه؛ وهذا األخٌر أشد على اإلسبلم من 
 األول؛ ألنه ٌتظاهر باالتباع وهو لٌس من أهله.

 ومن فوابد اآلٌة: أن بعض الناس ٌستكبر عن الحك؛ ألنه مخالؾ لهواه. ٖٔ.
جاءوا بما ال تهوى أنفسهم إلى لسمٌن: لسم كذبوهم؛  ومنها: أن بنً إسرابٌل انمسموا فً الرسل الذٌن .ٗٔ

 .ولسم آخر لتلوهم مع التكذٌب
 المرآن

ُ بِكُْفِرِهْم فَمَِلٌبًل َما ٌُْإِمنُوَن )  [11({ ]البمرة : 11}َولَالُوا لُلُوبُنَا ؼُْلٌؾ َبْل لَعَنَُهُم َّللاَّ
 التفسٌر:

َعْوا، بل ولال بنو إسرابٌل لنبً هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : للوبنا مؽطاة، ال ٌَْنفُذ إلٌها لولن. ولٌس األمر كما ادَّ
للوبهم ملعونة، مطبوع علٌها، وهم مطرودون من رحمة هللا بسبب جحودهم، فبل ٌإمنون إال إٌمانًا للٌبل ال 

 ٌنفعهم.
 .(ٔ)ه وال تعً ما تموله ٌا دمحم"[، "أي فً أكنة ال تفم11لوله تعالى: }َولَالُوا لُلُوبُنَا ؼُْلٌؾ{]البمرة: 
 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً مؽلفة ال تصل إلٌها دعوة الرسل؛ وهذه حجة باطلة" 
لال النسفً:" أي هً خلمة مؽشاة بؤؼطٌة ال ٌتوصل إلٌها ما جاء به دمحم علٌه السبلم وال تفمهه، مستعار  

 .(ٖ)من األؼلؾ الذي ال ٌختن"
إِلناطه علٌه السبلم من إٌِمانهم"لال الصابونً: " والؽرض  

(ٗ). 

                                                             

 - ٗٔٔٔ؛ وأخرجه مسلم صٖ٘ٗ: الشعر فً المسجد، حدٌث رلم 1ٙ، كتاب الصبلة، باب 1ٖأخرجه البخاري ص )ٔ(
 .1ٕ٘ٗ[ ٔ٘ٔ] 1ٖٗٙ: فضابل حسان بن ثابت رضً هللا عنه، حدٌث رلم ٖٗ، كتاب فضابل الصحابة، باب ٘ٔٔٔ

 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .2٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
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لال السعدي:" أي: اعتذروا عن اإلٌمان لما دعوتهم إلٌه، ٌا أٌها الرسول، بؤن للوبهم ؼلؾ، أي: علٌها  
 .(ٔ)عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم" -بزعمهم  -ؼبلؾ وأؼطٌة، فبل تفمه ما تمول، ٌعنً فٌكون لهم 

فً هذه اآلٌة: إنهم لالوا استهزاًء وإنكاًرا وجحًدا لما أتى (ٗ)ولتادة (ٖ)ومجاهد (ٕ)روي عن ابن عباس 
 .(٘)به دمحم: للوبنا علٌها ؼشاوة، فهً فً أوعٌة، فبل تعً وال تفمه ما تمول ٌا دمحم

لال أبو عبٌدة: "كل شًء فً ؼبلؾ فهو أَْؼلَؾ، لالوا: سٌٌؾ أَْؼلَؾ، ولوس ؼلفاء، ورجل أؼلؾ: لم  
 .(ٙ)ٌُختن"

الواحدي:" وما ٌدرن به المعلومات من الحواس وؼٌرها من األعضاء إذا ذُِكر بؤنه ال ٌعلم لال  
]دمحم:  ُوِصَؾ بؤن علٌه مانعًا من ذلن ودونه حاببًل، فمن ذلن لوله: }أَفَبَل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن أَْم َعلَى لُلُوٍب أَْلَفالَُها{

ْمَفل علٌه وحاببًل من أن ٌدخله ما ٌدخل إذا لم ٌَكن ُممفبًل ُجِعل َمثبًَل [، كؤن المُْفل لما كان حاجًزا بٌن المُ ٕٗ
(، ٔ[ )ٔٓٔللملوب فً أنها ال تعً وال تفمَه، وكذلن لوله }الَِّذٌَن َكاَنْت أَْعٌُنُُهْم فًِ ِؼَطاٍء َعْن ِذْكِري{ ]الكهؾ: 

ٌِْه{ ]فصلت: ومثل هذه اآلٌة فً المعنى لوله: }َولَالُوا لُلُوبُنَا فًِ أَِكنَّ  ا تَْدعُونَا إَِل  .(2)["ٍ٘ة ِممَّ
 :(1)[، ثبلثة ألوال11وفً لوله تعالى:}لُلُوبَُنا ؼُْلٌؾ{]البمر: 

، (ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، ومجاهد(5)أحدها: ٌعنً فً أَْؼِطٌٍَة َوأَِكنٍَّة ال تفمه، وهذا لول ابن عباس
 .(2ٔ)، وعكرمة(ٙٔ)وسعٌد بن جبٌر، (٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، وأبو العالٌة(ٖٔ)واألعمش

فمال فٌما ذكر : وللب أؼلؾ، معصوب علٌه،  -ثم ذكرها  -ولد روي عن حذٌفة لال : "الملوب أربعة  
 .(1ٔ)فذلن للب الكافر"

، وعطاء (ٕٔ)، ورواٌة الضحان عن ابن عباس(ٕٓ)، وهذا لول عطٌة(5ٔ)والثانً : ٌعنً أوعٌة للعلم

                                                             

 .1٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٕ(:ص55ٗٔ(، و)51ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٖٙ/ٕ(:صٕٓ٘ٔ(، و)ٔٓ٘ٔ(، و)ٓٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٖٙ/ٕ(:صٗٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٖٔ/ٖ، والواحدي فً التفسٌر البسٌط:٘٘ٔ/ ٕ، ونمله عنه أبو علً فً:الحجة: ٙٗ/ ٔ: (مجاز المرآن، ألبً عبٌدةٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ، وانظر: الحجة للمراء السبعة:ٖٗٔ/ٖ( التفسٌر البٌسط: 2)
 .2٘ٔ/ٔ( انظر:النكت والعٌون: 1)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٕ(:ص55ٗٔ(، و)51ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٖٙ/ٕ(:صٕٓ٘ٔ(، و)ٓ٘ٔٔ(، و)ٓٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٖٙ/ٕ(:صٗٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٕٖ/ٕ(:ص1ٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٖٙ/ٕ(:ص2ٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2ٕٖ/ٕ(:ص5ٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٙٔ)
 .2ٔٔ/ٔ(:ص155تفسٌر ابن أبً حاتم)( انظر: 2ٔ)
 ، والخبر هذا مولوؾ على حذٌفة ، وإسناده جٌد ، إال أنه منمطع.2ٕٖ/ٕ(:ص52ٗٔ( أخرجه الطبري)1ٔ)
( لال ابن المٌم:" وأما لول من لال: هً أوعٌة للحكمة، فلٌس فً اللفظ ما ٌدل علٌه البتة. ولٌس له فً المرآن نظٌر ٌحمل 5ٔ)

ذا اللفظ فً مدح اإلنسان نفسه بالعلم والحكمة، فؤٌن وجدتم فً االستعمال لول المابل: للبً ؼبلؾ، وللوب علٌه، وال ٌمال مثل ه
 المإمنٌن العالمٌن ؼلؾ، أي أوعٌة للعلم.

والؽبلؾ لد ٌكون وعاء للجٌد والرديء. فبل ٌلزم من كون الملب ؼبلفا أن ٌكون داخله العلم والحكمة. وهذا ظاهر جدا".]تفسٌر 
 [.1ٖٔآن الكرٌم البن المٌم: ص: المر

 .2ٕٖ/ٕ(:صٕٔ٘ٔ(، و)ٓٔ٘ٔ(، و)ٓٔ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .2ٕٖ/ٕ(:ص ٖٔ٘ٔ( أخرجه الطبري )ٕٔ)
 .2ٓٔ/ٔ(:ص15ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕ)
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ٌدون أوعٌة لكّل علم، فهً ال تسمع حدٌثا إاّل وعته إاّل حدٌثن، ال تفمهه وال تعٌه، ولال الكلبً: "ٌر 
 .(ٔ)ولو كان فٌه خٌرا لفهمته ووعته"

 .(ٕ) الثالث: ولٌل: ؼلؾ أي كالؽبلؾ الخالً ال شًء فٌه مما ٌدل على صحة لولن
 :(ٖ)[، على وجهٌن11ؼُْلٌؾ{]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله تعالى:}َولَالُوا لُلُوبَُنا  

األول: }ولالوا للوبنا ؼُْلؾ{ مخففة البلم ساكنة. وهً لراءة عامة األمصار فً جمٌع األلطار. والثانً: ولرأه 
 بعضهم : }ولالوا للوبنا ؼُلُؾ{، مثملة البلم مضمومة.

ُ بِكُْفِرِهْم{]البمرة:  طردهم وأبعدهم من رحمته بسبب كفرهم [، " أي 11لوله تعالى:}بَْل لَعَنَُهُم َّللاَّ
 .(ٗ)وضبللهم"

 .(٘)لال السمٌن الحلبً:" فردَّ هللا علٌهم ذلن بؤنَّ سببَه لَْعنُهم بكفرهم السابك" 
 .(ٙ)لال الواحدي:" أي: أبعدهم من رحمته وطردهم" 
وجحودهم آٌات هللا لال الطبري:" ٌعنً: بل ألصاهم هللا، أبعدهم وطردهم وأخزاهم وأهلكهم بكفرهم،  

وبٌناته، وما ابتعث به رسله، وتكذٌبهم أنبٌاءه. فؤخبر تعالى ذكره أنه أبعدهم منه ومن رحمته بما كانوا ٌفعلون 
 .(2)من ذلن
 .(1)ولال الثعلبً:" طردهم وأبعدهم من كل خٌر" 
 .(5)لال السعدي:" أي: أنهم مطرودون ملعونون، بسبب كفرهم" 
هللا أن تكون للوبهم مخلولة كذلن ألنها خلمت على الفطرة والتمكن من لبول الحك، لال النسفً:" فرد  

 .(ٓٔ)وإنما طردهم بكفرهم وزٌؽهم"
 .(ٔٔ)لال النضر بن شمٌل: "الملعون المخزي المهلن" 

 وفً أصل )اللعن( ألوال: 
اخ  : (ٕٔ)األول: الطرد واإلبعاد واإللصاء، لال الشَّمَّ

 ذََعْرُت به المََطا َوَنفٌَُت عنه     ممام الذبِب كالرُجِل اللعٌِن 
 .(ٖٔ)والثانً: التعذٌب، لال اللٌث: "ولعنه هللا، أي: عذبه،واللعنة فً المرآن: العذاب، واللعن: السب والشتم"

 :(ٗٔ)والثالث: الخزي، لال شمر: ألرأنا ابن األعرابً لعنترة
 َصّرملُِعنَْت بمحروِم الشَّراِب مُ 

                                                             

 .ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٕوتفسٌر الرازي:. ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٔومابعدها، وتفسٌر ابن كثٌر:  ٕٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٖٗ/ٕ، وتفسٌر الطبري: ٗٙٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٖ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٔٓ٘/ٔ( الدر المصون: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٖ(التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .1ٕٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:2)
 .ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .1٘( تفسٌر السعدي: 5)
 .2٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
/ 2، "لسان العرب" ٖٕٗ/ ٔ،  وتفسٌر الثعلبً، 2ٓٔ/ ٔ، ومعانً المرآن، للزجاج ٙٗ/ ٔ، ومجاز المرآن: ٕٖٔ( دٌوانه: ٕٔ)

 ، برواٌة: مكان الذبب.  ولبله:1ٕٖ/ ٕ، وذكره الطبري فً "تفسٌره" ٖٕ/ ٕ، وتفسٌر المرطبً" ٗٗٓٗ
 علٌه الطٌر كالورق اللجٌنوماء لد وردت لوصل أروى        

وأراد فً البٌت : ممام الذبب الطرٌد اللعٌن كالرجل. والرجل اللعٌن المطرود ال ٌزال منتبذا عن الناس ، شبه الذبب به ،  
 ٌعنً فً ذله وشدة مخافته وذعره.

 .1ٕٖ/ٕانظر: تفسٌر الطبري: 
 .ٕ٘/ ٕطبً: ، وتفسٌر المر11ٖ/ ٖٔ، واللسان:5ٖٙ/ ٕ( انظر: تهذٌب اللؽة: ٖٔ)
 (والبٌت من معلمة عنترة بن شداد التً مطلعها:ٗٔ)

 هل ؼادر الشعراء من متردم
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 .(ٔ)وفّسره، فمال: سُبَّت بذلن، أي: لٌل: أخزاها هللا فما لها در وال لبن
[ أي: 2ٗ. لال هلل تعالى: }أَْو نَْلَعنَُهْم َكَما لَعَنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت{ ]النساء: (ٕ)والرابع: المسخ، لاله الفراء

 .(ٖ)نمسخهم
  أعلم.للت: وكل هذه األلوال ضمن معنى الطرد واإلبعاد. وهللا 

ُ بِكُْفِرِهمْ ولوله:}  {، تسجٌل علٌهم وفضح لهم بؤنهم صمموا على الكفر والتمسن بدٌنهم من بَْل لَعَنَُهُم َّللاَّ
ؼٌر التفاٍت لحجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فلما صمموا على ذلن عالبهم هللا باللعن واإلبعاد عن الرحمة والخٌر فحرمهم 

صدق الرسول، فاللعنة حصلت لهم عمابا على التصمٌم على الكفر وعلى  التوفٌك والتبصر فً دالبل
 .(ٗ) اإلعراض عن الحك

وفً ذلن رد لما أوهموه من أن للوبهم ُخلمت بعٌدة عن الفهم ألن هللا خلمهم كسابر العمبلء مستطٌعٌن   
 (٘) إلدران الحك لو توجهوا إلٌه بالنظر وترن المكابرة. وهذا معتمد أهل الحك من المإمنٌن عدا الجبرٌة.

شد منها، فؤعمب استكبار الٌهود على وإن أعظم الذنوب ما تكون عموبة هللا تعالى علٌها اإللزام بذنوب أ 
 .(ٙ) األنبٌاء وتكذٌبهم ولتلهم أن هللا لعنهم وطبع على للوبهم، فبل ٌفمهون الحك وال ٌمبلونه

وٌمول علماء السلؾ: إن من بركة الحسنة وعبلمة لبولها الحسنةُ تتبعها. وإن من شإم المعصٌة وعمابها  
 المعصٌة تتبعها.

ا ٌُْإِمنُوَن{]البمرة:}فَمَِلٌبلً  لوله تعالى:   .(2)[، "أي فملٌٌل من ٌإمن منهم11 مَّ
 .(1)لال الواحدي:أي" فما ٌإمنون للٌبًل وال كثًٌرا" 

 .(5)لال الزمخشري:أي" فإٌمانا للٌبل ٌإمنون" 
ا ٌُْإِمنُوَن{]البمرة:   :(ٓٔ)[، على ثبلثة ألوال11ولد اختلفوا فً معنى لوله : }فَمَِلٌبل مَّ

، ألن َمن آمن من أهل الشرن أكثر ممن آمن ِمْن أهل (ٔٔ)معنها:فملٌل من ٌإمن منهم، وهذا لول لتادةاألول: 
 .(ٕ)وفخر الدٌن الرازي (ٔ)الكتاب، واختاره االمام الطبري

                                                             

 .ٖٙٔ/ٖوفٌه: وال بها لبن، وانظر: التفسٌر البسٌط:  ٘ٗٓٗ/ 2، ونمله فً "لسان العرب" 2ٕٖٗ/ ٗ( انظر: تهذٌب اللؽة:ٔ)
 المرآن.  ، ولم أجده فً معانًٖٙٔ/ٖ( نمله عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط:ٕ)
 ، ولم اجده فً معانً المرآن. ٖٙٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 على هذا المول الذي لوٌتموه ؟.« بل»( ٌمول العبلمة ابن لٌم الجوزٌة: " فإن لٌل: فما معنى اإلضراب: بٗ)

 أما على المول اآلخر فظاهر، أي لٌست للوبكم محبل للعلم والحكمة، بل مطبوع علٌها.
اإلضراب هنا فً ؼاٌة الظهور. وهو انهم احتجوا بؤن هللا لم ٌفتح لهم الطرٌك إلى فهم ما جاء به الرسول  لٌل: وجه 

ومعرفته، بل جعل للوبهم داخلة فً ؼلؾ فبل تفمهه. فكٌؾ تموم به علٌهم الحجة؟ وكؤنهم ادعوا أّن للوبهم خلمت فً ؼلؾ، فهم 
ٌْها بِكُْفِرِهْم{ فؤخبر معذورون فً عدم اإلٌمان. فؤكذبهم هللا ولال: } ُ َعَل ُ بِكُْفِرِهْم{ وفً اآلٌة األخرى: }َبْل َطبََع َّللاَّ بَْل لَعَنَُهُم َّللاَّ

سبحانه أن الطبع واإلبعاد عن توفٌمه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه ألنفسهم، وآثروه على اإلٌمان. فعالبهم علٌه بالطبع 
 واللعنة.

لم ٌخلك للوبهم ؼلفا ال تعً وال تفمه، ثم أمرهم باإلٌمان، وهم ال ٌفمهونه، بل اكتسبوا أعماال عالبناهم  والمعنى: ان هللا تعالى
 [.1ٖٔعلٌها بالطبع على الملوب والختم علٌها".]تفسٌر المرآن الكرٌم البن المٌم: ص: 

 .ٓٓٙ/ ٔ( التحرٌر والتنوٌر البن عاشور :٘)
(. لال: كما كان فً حك ٖٗ/ ٕنمبل عن نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور للبماعً ) (مستفاد من كبلم الحرالً رحمه هللاٙ)

إبلٌس مع آدم علٌه السبلم، فانتظم صدر هذه السورة إظهار الشٌطنتٌن من الجن )إبلٌس( ومن اإلنس )الٌهود( وهو الذي انختم 
فٌكون ال أول له وال آخر، والفاتحة محٌطة به ال ٌمال: هً ( لٌتصل طرفاه، ٙبه المرآن فً لوله: }من الِجنَّة والناس{ )الناس: 

أوله وال آخره، ولذلن ختم بعض المراء بوصله )= لرأ الناس ثم )ألم( البمرة( حتى ال ٌتبٌن له طرؾ، كما لالت المراة العربٌة 
جعل كبلم متصبلً ككلمٍة واحدةٍ ال أول لما سُبلت عن بنٌها: هم كالحلمة المفرؼة ال ٌدرى أٌن طرفاها. انتهى كبلمه. فسبحان َمْن 

 لها وال آخر.
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٖٙٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 1)
 .ٗٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 5)
 .1ٕٖ/ٕ، وانظر: تفسٌر الطبري: ٕٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٔ(:ص5ٓٓ، وابن أبً حاتم)5ٕٖ/ٕ(:صٗٔ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
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، بمعنى أنهم ٌإمنون (ٖ)والثانً: معناه فبل ٌإمنون إال بملٌل مما فً أٌدٌهم، وٌكفرون بؤكثره، لاله أبو عبٌدة
اءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعماب، ولكنه إٌمان ال ٌنفعهم، ألنه مؽمور بما كفروا به من بما ج

 الذي جاءهم به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
والثالث: أن }ما{، تفٌد النفً، والمعنى:"ال ٌإمنون للٌبل وال كثٌرا، وهذا كمول الّرجل آلخر: ما لل ما تفعل 

 .(ٙ)، واعترض علٌه أبو حٌان(٘). لاله الوالدي، وأجازه المخشري(ٗ)لبتة"وكذا ٌرٌد ال تفعله ا
ولد روى الفراء عن الكسابً: "مررنا بؤرض لّل ما ٌنبت الكراث والبصل، ٌرٌدون ال ٌنبت  

 .(2)شٌبا"
 .(1) والمعنى إنهم كانوا ؼٌر مإمنٌن بشًء، وإنما لال:}فَمَِلٌبل َما ٌُْإِمنُوَن{ وهم بالجمٌع كافرون  
 :(5)والراجح هو المول األول، وذلن لعلتٌن 

 [.٘٘ٔأحدهما: ألنه نظٌر لوله: }بل طبع هللا علٌها بكفرهم فبل ٌإمنون إال للٌبل{ ]النساء: 
والثانً:وألن الجملة األولى إذا كان المصرح فٌها ذكر الموم فٌجب أن ٌتناول االستثناء بعض هإالء الموم. 

 .(ٓٔ)وهللا أعلم
ا ٌُْإِمنُوَن{]البمرة:واختلؾ    [، على ثبلثة أوجه11أهل العربٌة فً معنى }ما{ التً فً لوله :}فَمَِلٌبل مَّ

(ٔٔ): 
، والمعنى: فملٌبل ٌإمنون، كما لال جل ذكره :}فَبَِما (ٕٔ)األول: أنها زابدة ال معنى لها، وهذا لول األخفش

ِ ِلْنَت لَُهْم{]آل عمران :   :  (ٖٔ)المعنى: فبرحمة من هللا لنت لهم، وأنشدوا بٌت مهلهل[، و5َ٘ٔرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ
 لو بؤبانٌن جاء ٌخطبها        خضب ما أنؾ خاطب بدم 

 .(ٗٔ)ٌعنً: خضب أنؾ خاطب بدم، وأن )ما( زابدة
                                                                                                                                                                                                       

 .1ٕٖ/ٕ، وانظر: تفسٌر الطبري: ٕٖ٘/ٔانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ( ٔ)
 .51٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٕٖٓ/ ٔ، والبحر المحٌط" ٖٕٗ/ٔ(انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 . ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٗٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٘)
أن للٌبلً ٌراد به النفً صحٌح ، لكن فً ؼٌر هذا . لال أبو حٌان:" وما ذهبوا إلٌه من 5ٕٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٙ)

 ً ا ٌُْإِمنُوَن{ ، ألن للٌبلً انتصب بالفعل المثبت ، فصار نظٌر : لمت للٌبلً ، أي لٌاما   للٌبلً".التركٌب ، أعنً لوله تعالى : }فَمَِلٌبل مَّ
 .ٕٖٓ/ ٔ، و"البحر المحٌط" ٖٕ/ ٕ" ، وتفسٌر المرطبًٕٖ٘/ٔ، و انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖٕٗ/ٔ( نمله عنه الثعلبً :2)
 .ٕٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .51٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 5)
 (وذكر ابن األنباري فً هذه اآلٌة ثبلثة أوجه سوى ما ذكرنا:ٓٔ)

ل ذلن إٌمانهم، ودلٌل هذا أحدها: فٌإمنون إٌمانًا للٌبًل، وذلن أنهم ٌإمنون بؤن هللا خالمهم ورازلهم، وٌكفرون بدمحم والمرآن، فٌمل
ِ إاِلَّ َوهُْم ُمْشِركُوَن{ ]ٌوسؾ:  [، معناه: أنهم ٌعترفون بؤن هللا ربهم، وٌكفرون بدمحم ٙٓٔالتؤوٌل: لوله: }َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرهُْم بِاّلَّ

 فٌمّل إٌمانهم. وانتصب للٌبًل على هذا الوجه ألنه نعُت مصدٍر محذوؾ.
المعنى: فٌإمنون للٌبًل من الَزَماِن وٌكفرون أكثره، ودلٌل هذا التؤوٌل: لوله: }َولَالَْت َطابِفَةٌ ِمْن أَْهِل الوجه الثانً: أن ٌكون 

هللا تعالى بملة [. فّخبر 2ٕ]آل عمران: اْلِكتَاِب آِمنُوا بِالَِّذي أُْنِزَل َعَلى الَِّذٌَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهاِر َواْكفُُروا آِخَرهُ لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ 
إٌمانهم على معنى الولت المصٌر الذي أظهروا فٌه موافمة المسلمٌن ثم باٌنوهم بعده، وانتصب )للٌبًل( فً هذا الوجه؛ ألنه ألٌم 

 ممام الظرؾ، و )ما( فً هذٌن الوجهٌن صلة.
ملٌبًل إٌمانهم، كما لالوا: راكبًا لمَاِبٌن الوجه الثالث: أن ٌكون )ما( مع الفعل مصدًرا، وٌرتفع بـ "للٌل"، وهو ممدم، ومعناه: ف

ًدا َضْربٌَِن.]انظر: التفسٌر البسٌط:  [.1ٖٔ/ٖوُمَجرَّ
 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن لؤلخفش: ٕٔ)
: " أبان جبل : وهما وؼٌرها لال أبو العباس  2ٕٗ، وشرح شواهد المؽنً :  5ٙ، ومعجم ما استعجم :  1ٙ:  ٕ(الكامل ٖٔ)

فً جنب بن عمرو بن علة بن  -حرب البسوس  -أبانان : أبان األسود ، وأبان األبٌض لال مهلهل ، وكان نزل فً آخر حربهم 
 جلد بن مالن ، وهو مذحج ، وجنب حً من أحٌابهم وضٌع ، وخطبت ابنته ومهرت أدما فزوجها ولال لبله : 

 وكان الحباء من أدم أنكحها فمدها األرالم فً      جنب
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن لؤلخفش: ٗٔ)
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 .(ٔ)لال النسفً: و}ما{ مزٌدة، وهو إٌمانهم ببعض الكتاب" 
ولالوا : إنما ذلن من المتكلم على ابتداء الكبلم وأنكر آخرون على احتجاج المول األول ببٌت المهلهل،  

بالخبر عن عموم جمٌع األشٌاء، إذ كانت)ما( كلمة تجمع كل األشٌاء، ثم تخص وتعم ما عمته بما تذكره 
 بعدها.

ا تَْشكُُروَن{ ]األعراؾ: (ٕ)والثانً: أنها نافٌة ا [، }ٓٔ،أي: فما ٌإمنون للٌبلً وال كثٌراً، ومثلُه: }لَِلٌبلً مَّ لَِلٌبلً مَّ
 [.ٖتَذَكَُّروَن{ ]األعراؾ: 

ً من جهٍة تمدُّم ما فً َحٌِّزها   لال السمٌن الحلبً: "وهذا لوٌي من جهة المعنى، وإنما ٌَْضعُُؾ شٌبا
علٌها، لاله أبو البماء، وإلٌه ذهب ابن األنبار  إال أنَّ تمدٌَم ما فً َحٌِّزها علٌها لم ٌُْجِزه البصرٌون، وأجازه 

 .(ٖ)ٌون"الكوف
 ، وأكثر المفسرٌن.(٘)، وابن عثٌمٌن(ٗ)والثالث:أنها زابدة لتوكٌد )الملة(، لاله ابن عطٌة

والمول األخٌر أولى بالصواب، أي أنها مزٌدة أفادت معنى التوكٌد، وذلن "ألن زٌادة }ما{، ال ٌفٌد من  
 . (ٙ)الكبلم معنى فً الكبلم، ؼٌر جابز إضافته إلى هللا جل ثناإه"

ٌّن أن كفرهم بسبب لعنه آباءهم، فاهلل تعالى لما  لال الواحدي:"  "واآلٌه َردٌّ على المدرٌة؛ ألن هللا تعالى ب
 .(2)لعنهم وطردهم وأراد كفرهم وشماوتهم منعهم اإلٌمان"

 الفوابد:
 . من فابد اآلٌة: أن هإالء الذٌن لم ٌمبلوا الحك احتجوا بما لٌس بحجة؛ فمالوا: للوبنا ؼلؾ.ٔ
. ومنها: أن من صنع مثل صنٌعهم فهو شبٌه بهم؛ ٌوجد أناس نسمع عنهم أنهم إذا نُِصحوا، وُدعوا إلى الحك ٕ

 لالوا: "ما هدانا هللا"؛ وهإالء مشابهون للٌهود الذٌن لالوا: }للوبنا ؼلؾ{.
بطال . ٌعنً . ومنها: أن الملوب بفطرتها لٌست ؼلفاء؛ لموله تعالى: }بل لعنهم هللا{؛ وهذا اإلضراب لئلٖ

لٌست الملوب َؼلفاء ال تمبل الحك، لكن هنان شًء آخر هو الذي منع من وصل الحك؛ وهو لَْعن هللا إٌاهم 
 .بسبب كفرهم

 .. ومنها: أن الفطرة من حٌث هً فطرة تمبل الحك، ولكن ٌوجد لها موانعٗ
شٌباً؛ فالملوب وإن كانت مفطورة على . منها: بٌان أن األسباب مهما لوٌت إذا ؼلب علٌها المانع لم تإثر ٘

الدٌن المٌم لكن إذا وجد موانع لم تتمكن من الهدى؛ ولد لٌل: إن األمور ال تتم إال بوجود أسبابها، وانتفاء 
 موانعها.

 . ومنها: إثبات األسباب، وأن لها تؤثٌراً فً مسبباتها بإذن هللا؛ لموله تعالى: }بل لعنهم هللا بكفرهم{.ٙ
 أن اإلٌمان فً هإالء الٌهود للٌل، أو معدوم؛ لموله تعالى:}فملٌبلً ما ٌإمنون{. . ومنها:2

 المرآن
ٌق ِلَما َمعَُهْم َوَكانُوا ِمْن لَْبُل ٌَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذٌنَ  ِ ُمَصّدِ ا َجاَءهُْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ا َجاَءهُْم َما }َولَمَّ  َكفَُروا فَلَمَّ

ِ َعلَى اْلَكافِِرٌَن )َعَرفُوا َكفَ   [15({ ]البمرة : 15ُروا بِِه فَلَْعنَةُ َّللاَّ
 التفسٌر: 

وحٌن جاءهم المرأن من عند هللا مصدلا لما معهم من التوراة جحدوه، وأنكروا نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وكانوا لبل بعثته 
 ِ ًّ ا ٌستنصرون به على مشركً العرب، وٌمولون: لَُرَب مبعث نب آخِر الزمان، وسنتبعه ونماتلكم معه. فلمَّ

جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاتِه وِصْدلَه كفروا به وكذبوه. فلعنةُ هللا على كل َمن كفر بنبً هللا ورسوله دمحم 
 ملسو هيلع هللا ىلص، وكتابه الذي أوحاه هللا إلٌه.

                                                             

 .2٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔ)
 .ٕٓ٘/ٔ( انظر: الدر المصون: ٕ)
 .ٖٓ٘-ٕٓ٘/ٔ( الدر المصون: ٖ)
 .22ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٖٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .1ٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)
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 :(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة وجوه 
"أن ٌهود كانوا ٌستفتحون على األوس والخزرج برسول هللا صلى هللا  أحدها: أخرج الطبري عن ابن عباس:

علٌه وسلم لبل مبعثه. فلما بعثه هللا من العرب، كفروا به، وجحدوا ما كانوا ٌمولون فٌه. فمال لهم معاذ بن 
ون علٌنا جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بنً سلمة : ٌا معشر ٌهود، اتموا هللا وأسلموا، فمد كنتم تستفتح

بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونحن أهل شرن، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته! فمال َسبلم بن ِمْشَكم أخو بنً النضٌر 
ا َجاَءهُْم  : ما جاءنا بشًء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم! فؤنزل هللا جل ثناإه فً ذلن من لوله : }َولَمَّ

ا َجاَءهُْم َما َعَرفُوا كَ ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَِّ  ٌق ِلَما َمعَُهْم َوَكانُوا ِمْن لَْبُل ٌَْستَْفِتُحوَن َعلَى الَِّذٌَن َكفَُروا فَلَمَّ َفُروا بِِه  ُمَصّدِ
ِ َعلَى اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة :   .(ٕ)["15فَلَْعنَةُ َّللاَّ

وكانت الٌهود تجد نعت دمحم فً التوراة،  والثانً: لال السدي: "كانت العرب تمر بٌهود فٌلمون منهم أذى، 
كفروا به حسدا، ولالوا: إنما كانت الرسل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وٌسؤلون هللا أن ٌبعثه فٌماتلون معه العرب، فلما جاءهم دمحم 

 .(ٖ)من بنً إسرابٌل، فما بال هذا من بنً إسماعٌل"
بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص على مشركً العرب، ٌمولون : اللهم ابعث هذا النبً والثالث: لال أبو العالٌة: "كانت الٌهود تستنصر 

الذي نجده مكتوبا عندنا حتى ٌعذب المشركٌن وٌمتلهم! فلما بعث هللا دمحما، ورأوا أنه من ؼٌرهم، كفروا به 
عرفوا كفروا به فلعنة هللا على حسدا للعرب، وهم ٌعلمون أنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فمال هللا : }فلما جاءهم ما 

 ، نحو ذلن.(5)، وابن زٌد(1)، وعطاء(2)، والسدي(ٙ)، ولتادة(٘). وروي عن ابن عباس(ٗ)الكافرٌن{"
الرابع: أن الٌهود  كانوا ٌمولون لمخالفٌهم عند المتال: هذا نبً لد أظل زمانه ٌنصرنا علٌكم، فلما بعث هللا 

، كفروا به. ٌمول هللا تعالى: }فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به{، لاله ابن تعالى ذكره رسوله من لرٌش واتبعناه
 نحوه. (ٕٔ)وروي عن مجاهد (ٔٔ)، ولتادة األنصاري(ٓٔ)عباس

الخامس: أن الٌهود من لبل مبعث دمحم علٌه السبلم ونزول المرآن، كانوا ٌستفتحون به على الناس. لاله علً 
 .(ٖٔ)األزدي
ِ{]البمرة:  لوله تعالى:  ا َجاَءهُْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ [، " أي: ولما جاءهم كتاب من عند هللا وهو 15}َولَمَّ
 .(ٗٔ)المرآن

لال ابن عثٌمٌن:" هو المرآن؛ ونكَّره هنا للتعظٌم؛ وأكد تعظٌمه بموله تعالى:}من عند هللا{، وأضافه  
 .(٘ٔ)هللا تعالى إلٌه؛ ألنه كبلمه"

                                                             

 .1ٕٔ-1ٕٓ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: 5ٕ-1ٕ( انظر أساب النزول للواحدي: ٔ)
( من 5ٔ/ٔ( وأبو نعٌم فً "الدالبل " )ٕٔ، وابن أبً حاتم )لباب النمول: ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٕ(:صٕٓ٘ٔ(  تفسٌر الطبري)ٕ)

أخرجه ابن المنذر وأبو نعٌم )فتح المدٌر: طرٌك ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضً هللا عنهما وإسناده حسن، وٌشهد له: ما 
( من طرٌك إسحاق عن عاصم بن عمر بن لتادة عن أشٌاخ من األنصار بمعناه. وحسنه 2٘/ٕ( والبٌهمً فً "الدالبل" )ٖٔٔ/ٔ

 .ٕٖٙ/ٔ. وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 5ٙٔ/ٕ(، والخبر فً سٌرة ابن هشام: ٕالوادعً )الصحٌح المسند: 
 . ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ، وأخرجه الطبري)5ٕلواحدي: ( أسباب النزول لٖ)
 .ٖٖ٘/ٕ(:صٕٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٖٗ/ٕ(:صٕٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٕ(:صٕ٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٖ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٖٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٖٖ/ٕ(:صٕٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٕ(:ص5ٔ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٖٗ/ٕ(:صٖٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .15ٕ/ٔ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن:1٘( انظر: تفسٌر السعدي:ٗٔ)
 .15ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)



ٕٔ٘ 

 

ٕٔ٘ 

 

. وروي عن (ٔ)و المرآن الذي أنزل على دمحم، مصدق لما معهم من التوراة واإلنجٌل"لال لتادة:" وه 
 .(ٕ)الربٌع مثل ذلن

،لٌل: كٌؾ جاز نصبها عن النكرة؟ للنا: إذا (ٖ)ولرأ إبراهٌم بن أبً عبلة }مصدلا{، بالنّصب على الحال 
 .(ٗ)عند هللا{ وصفت النكرة تخصصت فصح انتصاب الحال عنها ولد وصؾ }كتاب{ بموله: }من

ولال الزجاج:" تمرأ }جاَءهم{، بفتح الجٌم والتفخٌم، وهً لؽة أهل الحجاز، وهً اللؽة العلٌا المُدمى،  
 .(٘)واإِلمالةُ إلى الكسر لؽة بنً تمٌم وكثٌر من العرب"

و)الكتاب(: "اشتماله من )الَكتِْب(، وهً جمع )َكتْبة(، وهً الخرزة، وكل ما ضممت بعضه إلى  
على جهة التمارب واالجتماع فمد كتبته، و)الَكِتٌبَة(: الفرلةُ التً تحارب من هذا اشتمالها، ألن بعَضها  بعض

 .(ٙ)منضم إلى بعض، وسمى كبلم هللا عزَّ وجلَّ الذي أنزل على نبٌه: ِكتَاباً، ولُرآنؤ وفُرلاناً"
ٌق ِلَما َمعَُهْم{]البمرة:    .(2)ل على تصدٌك ما معهم من التوراة"[، أي: "المشتم15لوله تعالى:}ُمَصّدِ
 .(1)لال الثعلبً:"موافك ِلما َمعَُهْم" 

لال الزجاج:" أْي ٌصدُق بالتوراة واإلنجٌل وٌخبرهم بما فً كتبهم مما ال ٌعلم إال بوحً أو لراَءة  
 .(5)كان أمٌاً ال ٌكتب" -ملسو هيلع هللا ىلص  -كُتٍُب، ولد علموا أن النبً 

ٌق ِلَما َمعَُهْم{]البمرة:ولد ذكروا فً    (ٓٔ):[، معنٌٌن15لوله تعالى: }ُمَصّدِ
 األول: مصدق بؤن التوراة واإلنجٌل من عند هللا عز وجل .

ٌعنً: "أنه حكم بصدلها، كما لال فً لوله تعالى: }آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه والمإمنون كل  
فهو ٌمول عن التوراة: إنه حك، وعن اإلنجٌل: إنه حك؛  [ ؛1ٕ٘آمن باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله{ ]البمرة: 

 .(ٔٔ) وعن الزبور: إنه حك؛ فهو ٌصدلها، كما لو أخبرن إنسان بخبر، فملت: "صدلت" تكون مصدلاً له"
 أحدهما : مصدق لما فً التوراة واإلنجٌل من األخبار التً فٌهما .

راة، واإلنجٌل؛ فعٌسى بن مرٌم ملسو هيلع هللا ىلص بشرهم بمجًء ٌعنً: أنه جاء مطابماً لما أخبرت الكتب السابمة، التو 
ٌْكُْم  ِ إِلَ ٌَا بَِنً إِْسَرابٌَِل إِنًِّ َرسُوُل َّللاَّ ٌَْن ٌََديَّ ِمَن التَّْوَراةِ الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }َوإِْذ لَاَل ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم  لًا ِلَما بَ ُمَصّدِ

ًرا ِبَرسُولٍ  ا َجاَءهُْم ِباْلبٌَِّنَاِت لَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ ]الصؾ :  َوُمبَّشِ [؛ فجاء هذا ٌَٙؤْتًِ ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد فَلَمَّ
 .(ٕٔ)الكتاب مصدلاً لهذه البشارة"

 :(ٖٔ)ولد أختلؾ أهل اللؽة فً جواب )لما(، على ثبلثة أوجه 
ما ترن جوابه، استؽناء بمعرفة المخاطبٌن به بمعناه، وبما أحدها: أنه محذوؾ،  لال اإلمام الطبري: "هو م

لد ذكر من أمثاله فً سابر المرآن، ولد تفعل العرب ذلن إذا طال الكبلم، فتؤتً بؤشٌاء لها أجوبة، فتحذؾ 
ا سٌَُِّرْت عن ذكر األجوبة، كما لال جل ثناإه : }َوَلْو أَنَّ لُْرآنً  -بمعرفتهم بمعناها  -أجوبتها، الستؽناء سامعٌها 

ِ األَْمُر َجِمٌعًا{ ]سورة الرعد :  عَْت بِِه األَْرُض أَْو كُلَِّم بِِه اْلَمْوتَى بَْل ِّلَّ [، فترن جوابه ٖٔبِِه اْلِجبَاُل أَْو لُّطِ

                                                             

 .ٕٖٖ/ٕ(:ص1ٔ٘ٔالطبري)( أخرجه ٔ)
 .ٕٖٖ/ٕ(:ص5ٔ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .51٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .2ٓٔ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .2ٓٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٙ)
 .1٘( تفسٌر السعدي: 2)
 . ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .2ٔٔ/ٔ( معانً المرآن: 5)
 .ٖ٘ٔ/ٔانظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ( ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .51٘/ٖ. و مفاتٌح الؽٌب: 2ٖٖ-ٖٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)



ٖٔ٘ 

 

ٖٔ٘ 

 

استؽناء بعلم السامعٌن  -والمعنى : " ولو أن لرآنا سوى هذا المرآن سٌرت به الجبال لسٌرت بهذا المرآن 
 وا: فكذلن لوله : )ولما جاءهم كتاب من عند هللا مصدق لما معهم(" وهذا لول األخفش والزجاجبمعناه، لال

والثانً: "أن تكون الفاء جوابا للما األولى }كفروا به{ جوابا ل)لما( الثانٌة وهو كموله: }فإما ٌؤتٌنكم منى هدى 
، أي: فإن الجواب لوله : )ولما جاءهم (ٕ)[ اآلٌة"ٖٖٔ[ ]طه: 1ٖفمن تبع هداي فبل خوؾ علٌهم{ ]البمرة: 

كتاب من عند هللا( فً " الفاء " التً فً لوله : )فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به(، وجواب الجزاءٌن فً " 
كفروا به "، كمولن : " لما لمت، فلما جبتنا أحسنت "، بمعنى : لما جبتنا إْذ لمت أحسنت، حكً ذلن عن 

 .(ٖ)الفراء
أنه على التكرٌر لطول الكبلم والجواب: كفروا به كموله تعالى: }أٌعدكم أنكم{ إلى لوله تعالى:  والثالث: ولٌل:

 .(ٗ)[، حكً ذلن عن المبردٖ٘}أنكم مخرجون{ ]المإمنون: 
 .(٘)[، أي ولد كانوا لبل مجٌبه"15لوله تعالى:}َوَكانُوا ِمْن لَْبُل{]البمرة: 
 .(ٙ)مجًء هذا الرسول بهذا الكتاب" لال ابن كثٌر: " أي : ولد كانوا من لبل 
 .(2)لال الزجاج: " وكانوا من لبل هذا" 
 .(1)[،أي: " ٌستنصرون به على أعدابهم"15لوله تعالى:}ٌَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذٌَن َكَفُروا{]البمرة: 
 .(5)لال ابن كثٌر:أي"ٌستنصرون بمجٌبه على أعدابهم من المشركٌن إذا لاتلوهم" 
 .(ٓٔ)على مشركً العرب من لبل مبعثه" -ملسو هيلع هللا ىلص-الطبري:أي " ٌستنصرون هللا بدمحملال  
 .(ٔٔ)ٌستنصرون على المشركٌن إذا لاتلوهم" :لال أبو حٌان:" أي 
 .(ٕٔ)"ٌمولون: اللهم انصرنا بالنبً المبعوث آخر الزمان، الذي نجد نعته فً التوراة": لال الصابونً: أي 
ٌستنصرون، وٌمولون سٌكون لنا الفتح، والنصر، من المشركٌن الذٌن هم األوس،  :ٌن:" أيلال ابن عثٌم 

 .(ٖٔ)والخزرج، ألنهم كانوا على الكفر، ولم ٌكونوا من أهل الكتاب"
لال السعدي:" ولد علموا به، وتٌمنوه حتى إنهم كانوا إذا ولع بٌنهم وبٌن المشركٌن فً الجاهلٌة حروب،  

 .(ٗٔ)بً، وتوعدوهم بخروجه، وأنهم ٌماتلون المشركٌن معه"استنصروا بهذا الن
ولال المراؼً:" أي وكانوا ٌستنصرون به على مشركى العرب وكفار مكة وٌمولون إن كتابه  

 .(٘ٔ)سٌنصر التوحٌد الذي جاء به موسى، وٌخذل الوثنٌة التً تنتحلونها"
إالهً، وهو النصرة بالوصول إلى : طلب الفتح، والفتح ضربان، فتح «االستفتاح»لال الراؼب:"  

العلوم والهداٌات التً هً ذرٌعة إلى الثواب والممامات المحمودة، وفتح دنٌوي، وهو النصرة فً الوصول 
ًَ بِاْلفَتْ  ٌَؤْتِ ُ أَْن  أَْمٍر{  حِ أَوْ إلى اللذات البدنٌة وعلى األول لوله : }ِإنَّا فَتَْحنَا لََن فَتًْحا ُمبٌِنًا{، ولوله }فَعََسى َّللاَّ

ٍء{" ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب ُكّلِ َش ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ا نَسُوا َما ذُّكِ  .(ٙٔ)وعلى الثانً لوله :}فَلَمَّ

                                                             

 .ٖٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .٘ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕ)
 . 5٘:  ٔ(انظر: معانً المرآن للفراء ٖ)
 .٘ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٗ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .2ٔٔ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .)بتصرؾ بسٌط(.ٕٖٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .1٘( تفسٌر السعدي:ٗٔ)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘ٔ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙٔ)



ٔ٘ٗ 

 

ٔ٘ٗ 

 

 :(ٔ)[، ثبلثة أوجه15وذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}ٌَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذٌَن َكفَُروا{]البمرة: 
 .(ٕ)من الناس مّرة، وٌستنبطون ذكره من الكتب مرة"أحدها: "معنى ٌستفتحون : أي ٌعلمون خبره 

 .(ٗ)، روي نحوه عن لتادة(ٖ)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -فـ"كانوا ٌخبرون بصحة أمر النبً 
أبً عن والثانً : أنهم: كانوا ٌمولون إنا ننصر بدمحم صلى هللا علٌه وسلّم على عبدة األوثان. روي نحوه 

 .(ٓٔ)، وابن عباس(5)، ومجاهد(1)، وابن زٌد(2)، وعطاء(ٙ)، والسدي(٘)العالٌة
 . (ٔٔ)والثالث: أنهم كانوا بطلبون من هللا بذكره الظفر

 .(ٕٔ)لال الراؼب:" وكل ذلن داخل فً عموم االستفتاح" 
ج ابن كثٌر على شًء   للت: إن المول الثالث، ال تسنده رواٌات صحٌحة، بل أكثرها ضعٌفة، لم ٌعّرِ

 الطبري. وهللا أعلم. منها، وكذلن فعل اإلمام
ا َعَرفُواْ َكفَُرواْ بِِه{]البمرة:  ا َجآَءهُْم مَّ ٌِْه َوَسلَّمَ  15لوله تعالى: }فَلَمَّ ُ َعلَ [،  "أي فلما بعث دمحم َصلَّى َّللاَّ

 .(ٖٔ)الذي عرفوه حك المعرفة، كفروا برسالته"
 .(ٗٔ)لال سعٌد بن جبٌر: "هم الٌهود، عرفوا دمحما أنه نبً وكفروا به" 
 .(٘ٔ)لال ابن عباس: فلما بعث هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ورأوه من ؼٌرهم، كفروا به وحسدوه" 
 .(ٙٔ)لال البؽوي:"ٌعنً دمحما ملسو هيلع هللا ىلص من ؼٌر بنً إسرابٌل، وعرفوا نعته وصفته، كفروا به بؽٌا وحسدا " 

وا وهم ٌولنون أنهم مْعتَِمُدون للشماق ما كانوا ٌستنصرون وبصحته ٌخبرون، كفر :لال الزجاج:" أي 
"ِ  .(2ٔ)عداوة ّلَّ

لال الراؼب:" فلما جاءهم كتاب ال منافاة بٌنه وبٌن التوراة فً األصول، وعرفوا عٌانا ما كانوا عرفوه  
 .(1ٔ)من لبل إخباراً كفروا به"

لهم، المستمر فً " ستروه وجحدوه، وهذا أبلػ فً ذمهم، إذ ٌكون الشًء المعورؾ :لال أبو حٌان:أي 
ٌْمَنَتَْهآ  للوبهم وللوب من أعلموهم به كٌانه ونعته ٌعمدون إلى ستره وجحده، لال تعالى: }َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ

ا{"  .(5ٔ)أَنفُسُُهْم ظُْلًما َوعُلُوًّ
فضله لال السعدي:" فلما جاءهم هذا الكتاب والنبً الذي عرفوا، كفروا به، بؽٌا وحسدا، أن ٌنزل هللا من  

 .(ٕٓ)على من ٌشاء من عباده"

                                                             

، وتفسٌر الراؼب ٗٙٔ/ٔ، والكشاؾ: 5ٖ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: 2ٔٔ/ٔ( انظر:معانً المرآن للزجاج: ٔ)
 .1ٕ٘-2ٕ٘/ٔاألصفهانً:

 .ٕٓٙ/ٔوانظر: البحر المحٌط:.، 1ٕ٘/ٔ(تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .2ٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .2ٕٔ-2ٔٔ/ٔ(:ص5ٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕ(:صٕٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٖ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٖٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص5ٓ2تفسٌر ابن أبً حاتم)( انظر: 5)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٕٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٔٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٖٔ٘ٔ( أخجره الطبري)ٗٔ)
 .ٖٖٗ/ٕ(:صٕٕ٘ٔ( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 .)بتصرؾ بسٌط(.ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙٔ)
 .2ٔ/!ٔ( معانً المرآن: 2ٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1ٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( البحر المحٌط: 5ٔ)
 .1٘( تفسٌر السعدي:ٕٓ)



ٔ٘٘ 
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لال المراؼً:" وسبب هذا أنهم حسدوا العرب على أن بعث َّللّا دمحما صلى َّللّا علٌه وسلم من بٌنهم  
 .(ٔ)فحملهم ذلن على الكفر به جحودا وعنادا"

ا َعَرفُوا{]البمرة:  :(ٕ)[، ثبلثة أوجه15وٌحتمل }ما{، فً لوله تعالى:}مَّ
  هو الظاهر.، ألنه أتى بلفظ }ماْ{.األول: أنه الكتاب، و

 والثانً: وٌحتمل أنه ٌراد به النبً صلى هللا علٌه وسلّم،  ألن }ما{، لد ٌعبر بها عن صفات من ٌعمل.
والثالث: وٌجوز أن ٌكون المعنى : ما عرفوه من الحك، فٌندرج فٌه معرفة نبّوته وشرٌعته وكتابه، وما 

 .(ٖ) تضمنه. لاله أبو حٌان
[، :" أي لعنة هللا على الٌهود الذٌن كفروا بخاتم 15عالى: }فَلَْعنَةُ هللا َعلَى الكافرٌن{]البمرة:لوله ت 

 .(ٗ)المرسلٌن"
 .(٘)لال الطبري: أي:" فخزي هللا وإبعاده على الجاحدٌن ما لد عرفوا من الحك علٌهم هلل وألنبٌابه " 
 .(ٙ)رحمته، لجحودهم بالحك بعد أن تبٌن لهم"لال المراؼً:" فسّجل َّللّا علٌهم الطرد واإلبعاد من  
لال الراؼب:" )اللعن(: هو إفضاء على وجه اإلهانة، ومن لال : هو العذاب، فمن حٌث أنه ال تنفن لعنة  

 .(2)هللا عن العذاب"
لال أبو حٌان:" لما كان الكتاب جابٌاً من عند هللا إلٌهم، فكذبوه وستروا ما سبك لهم عرفانه، فكان ذلن  

استهانة بالمرسل والمرسل به. لابلهم هللا باالستهانة والطرد، وأضاؾ اللعنة إلى هللا تعالى على سبٌل المبالؽة، 
 ُ ِ َمن لَّعَنَهُ َّللاَّ ن ذَاِلَن َمثُوبَةً ِعنَد َّللاَّ { ؟ }َوَمن ألن من لعنه هللا تعالى هو الملعون حمٌمة. }لُْل َهْل أُنَبِّبُكُم بَِشٍرّ ِمّ

ُ فَلَن تَِجَد لَه نَِصًٌرا{ . ثم إنه لم ٌكتؾ باللعنة حتى جعلها مستعلٌة علٌهم، كؤنه شًء جاءهم من  ٌَْلعَنِ  َّللاَّ
ُ بِكُْفِرِهْم{، وألام  أعبلهم، فجللهم بها، ثم نبه على علة اللعنة وسببها، وهً الكفر، كما لال لبل : }بَل لَّعَنَُهُم َّللاَّ

فتكون األلؾ والبلم للعهد، أو تكون للعموم، فٌكون هإالء فرداً من أفراد  الظاهر ممام المضمر لهذا المعنى،
 .(1)العموم"

 :(5)وفً سبب كفرهم ألوال 
أحدها: أنهم كانوا ٌظنون أن المبعوث ٌكون من بنً إسرابٌل لكثرة من جاء من األنبٌاء من بنً إسرابٌل 

 تعالى دمحما من العرب من نسل إسماعٌل صلوات وكانوا ٌرؼبون الناس فً دٌنه وٌدعونهم إلٌه، فلما بعث هللا
 هللا علٌه، عظم ذلن علٌهم فؤظهروا التكذٌب وخالفوا طرٌمهم األول.

 وثانٌها: اعترافهم بنبوته كان ٌوجب علٌهم زوال رٌاساتهم وأموالهم فؤبوا وأصروا على اإلنكار.
 به.وثالثها: لعلهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب خاصة فبل جرم كفروا 

 :الفوابد
 من فوابد اآلٌة: أن المرآن من عند هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى:}كتاب من عند هللا{. ٔ.
ومنها: أن المرآن كبلمه سبحانه وتعالى تكلم به حمٌمة؛ لموله تعالى: }كتاب من عند هللا{؛ ومعلوم أن الكبلم  ٕ.

 لٌس جسماً ٌموم بنفسه حتى نمول: إنه مخلوق.
 التنوٌه بفضل المرآن؛ لموله تعالى: }مصدق لما معهم{، ولموله تعالى: }من عند هللا{.. ومنها:  ٖ
 ومنها: أن الٌهود كانوا ٌعرفون أن النبً  ملسو هيلع هللا ىلص سٌبعث، وتكون له الؽلبة؛ لموله تعالى:  ٗ.

                                                             

 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٕ)
 .ٕٓٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2ٖٖ/ٕ ( تفسٌر الطبري:٘)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2)
 .ٕٓٙ/ٔ( البحر المحٌط: 1)
 .55٘/ٔ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 5)
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ٌَِعدون به؛ فمبل  }وكانوا من لبل ٌستفتحون على الذٌن كفروا{ ٌعنً ٌستنصرون . أي ٌطلبون النصر؛ أو
نزول المرآن، ولبل مجًء الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص ٌمولون للعرب: إنه سٌبعث نبً، وٌْنزل علٌه كتاب، وننتصر به 

 علٌكم، ولما جاءهم الرسول الذي كانوا ٌستفتحون به كفروا به.
كفروا به؛ فٌدل على ومنها: أن الٌهود لم ٌخضعوا للحك؛ حتى الذي ٌمرون به لم ٌخضعوا له؛ ألنهم ٘.

 عتوهم، وعنادهم.
 ومنها: أن الكافر مستحك للعنة هللا، وواجبة علٌه؛ لموله تعالى: }فلعنة هللا على الكافرٌن{. ٙ.
استدل بعض العلماء بهذه اآلٌة على جواز لعن الكافر المعٌن؛ ولكن ال دلٌل فٌها؛ ألن اللعن الوارد فً  .2

ر من هللا عّز وجّل، وال ٌلزم منه جواز الدعاء به؛ وٌدل على منع لعن اآلٌة على سبٌل العموم؛ ثم هو خب
. ألبمة الكفر، فنهاه هللا عن ذلن؛ وألن الكافر  (ٔ)المعٌن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: "اللهم العن فبلناً، وفبلناً"

بً ملسو هيلع هللا ىلص "ال تسبوا األموات؛ فإنهم لد أفضوا المعٌن لد ٌهدٌه هللا لئلسبلم إن كان حٌاً؛ وإن كان مٌتاً فمد لال الن
 . (ٕ)إلى ما لدموا"

 المرآن
ُ ِمْن فَْضِلِه عَ  َل َّللاَّ ًٌا أَْن ٌُنَّزِ ُ بَْؽ لَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه فَبَاُءوا }بِبَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَْن ٌَْكفُُروا بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

 [5ٓ({ ]البمرة : 5ٍٓب َعلَى َؼَضٍب َوِلْلَكافِِرٌَن َعذَاٌب ُمِهٌٌن )بِؽَضَ 
 التفسٌر:

لَبَُح ما اختاره بنو إسرابٌل ألنفسهم؛ إذ استبدلوا الكفر باإلٌمان ظلًما وحسًدا إلنزال هللا من فضله المرآن على 
بب جحودهم بالنبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بعد ؼضبه علٌهم بسبب نبً هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فرجعوا بؽضب من هللا علٌهم بس

ة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عذاٌب ٌذلُّهم وٌخزٌهم.  تحرٌفهم التوراة. وللجاحدٌن نبوَّ
[، " أي ببس الشًء التافه الذي باع به هإالء الٌهود 5ٓلوله تعالى:}}ِببَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم{]البمرة: 

 .(ٔ)أنفسهم"
 .(ٕ)لال السدي:" باعوا به أنفسهم" 

 .(ٖ)لال مجاهد:"شروا الحك بالباطل، وكتمان ما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بؤن بٌنوه" 
 .(ٗ)لال الزجاج: "المعنى: ذلن الشًُء المذموم" 
 .(٘)لال الواحدي:" ببس شٌبًا اشتروا به أنفسهم" 
 .(ٙ)اختاروا ألنفسهم"لال المرطبً:" ببس الشًء الذي  
 :(2)[، وجهٌن5ٓوذكر الثعلبً فً لوله تعالى:}}ِببَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم{]البمرة: 

 األول: معناه: ببس الذي اختاروا ألنفسهم.
 والثانً: ولٌل: معناه ببس ما باعوا به حظ أنفسهم.

 [، على لولٌن:5ٓلوله}اْشتََرْوا{]البمرة:واختلؾ أهل العلم فً معنى )االشتراء( فً  
 وؼٌرهم. ،(ٓٔ)، والطبري(5)وأبو حٌان (1)األول: أن معنى االشتراء هاُهنَا: )البٌع(. لاله الفراء

                                                             

 .5ٙٓٗ: )لٌس لن من األمر شًء(، حدٌث رلم ٕٕ، كتاب المؽازي، باب ٖٖٖأخرجه البخاري ص )ٔ(
 .5ٖٖٔ: ما ٌنهى من سب األموات، حدٌث رلم 52، كتاب الجنابز، باب 5ٓٔأخرجه البخاري ص )ٕ(
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص5ٓ1( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص5ٓ5( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 2ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .٘ٗٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .1ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٖٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:2)
 .ٙ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: 1)
 )شرى( ٖٕٕ٘/ ٗ، "اللسان" ٙ٘/ ٔ. ومعانً المرآن" للفراء 1ٗٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 5)
 .ٖٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)



ٔ٘2 

 

ٔ٘2 

 

لال اآللوسً: " فاألنفس بمنزلة المثمن، والكفر بمنزلة الثمن ألن أنفسهم الخبٌثة ال تشترى بل تباع  
 .(ٔ)روا الكفر على اإلٌمان وبذلوا أنفسهم فٌه"وهو على االستعارة أي إنهم اختا

ٌمال: اشترٌته، أي: بعته، واشترٌته، أي: ابتعته، وكذلن: شرٌته فً المعنٌٌن، وكذلن: بعته، لال هللا  
غٕٓتعالى: }َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس{ ]ٌوسؾ:   :(ٕ)[، أي: باعوه، ومنه لول ٌزٌد بن الُمَفّرِ

ٌْتَنِ  ٌُْت بُرًدا َل  ِمْن بَْعِد برٍد ِصرُت هامة                ً  وشَُر
ٌعنً به: بعت بردا. وربما استعمل )اشترٌت( بمعنى : بعت، و )شرٌت( فً معنى : )ابتعت(، والكبلم  

 .(ٖ)المستفٌض فٌهم هو ما وصفت
 : (ٗ)ومنه لول المسٌب بن علس 

 وٌمول صاحبها أال تشري          ٌعطى بها ثمنا فٌمنعها     
 :(ٙ)، وأنشد لول طرفة بن العبد(٘)لال الفراء: وتمول" بع لً بدرهم تَمًرا، أي: اشتر لً" 

 بَتَاتًا ولم تضرْب له ولَت موِعدِ     وٌؤتٌن باألخبار َمن لم تَبْع له     
 .(2)المعنى: لم تشتر له بتاتا، لال الفراء: والبتات الزاد

الكفر؛ ٌرٌد: أنهم اختاروا الُكفر وأخذوه، وبذلوا أنفسهم ومعنى اآلٌة: "ببس الشًء بَاعوا به أنفسهم  
، وأن من كذبه فالنار عالبته، فاختاروا الكفر، وسلموا -ملسو هيلع هللا ىلص  -للنار؛ ألن الٌهود خصوًصا علموا صدق دمحم 

 .(1)أنفسهم للنار، فكان ذلن كالبٌع منهم"
عوا حظ أنفسهم بالكفر، وعلى هذا تكون اآلٌة من ولال المفسرون: فً اآلٌة إضمار، معناه: ببسما با 

 . (5)باب حذؾ المضاؾ
 وعلى الوجه السابك، تصح اآلٌة من ؼٌر إضمار. 

، والمعنى: "اشتروا بحسب ظنهم، فإنهم ظنوا أنهم (ٓٔ)والثانً: أن )اإلشتراء( على بابه بمعناه المشهور
مكلؾ إذا كان ٌخاؾ على نفسه من عماب هللا ٌؤتً بؤعمال ، فمالوا بؤن "ال(ٔٔ)أنفسهم من العماب بما فعلوا"

أنها تخلصه من العماب فكؤنه لد اشترى نفسه بتلن األعمال، فهإالء الٌهود لما اعتمدوا فٌما أتوا به أنها 
تخلصهم من العماب، وتوصلهم إلى الثواب فمد ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم بها، فذمهم هللا تعالى، ولال: ببسما 

 .(ٖٔ) ، ذكره أبو حٌان عن صاحب المنتخب(ٕٔ) شتروا به أنفسهم"ا
 .(ٗٔ)واختاره الفخر الرازي لاببل: وهذا الوجه ألرب إلى المعنى واللفظ من األول 

                                                             

 .ٕٖٔ/ٔ( روح المعانً: ٔ)
 مادة )شرى(. ٕٕٕ٘/ ٗالعرب" ، و"لسان ٖٕٔ(البٌت لٌزٌد بن مفرغ الحمٌري، فً دٌوانه ص ٕ)
 .ٖٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
والمسٌب خال األعشى ، واألعشى راوٌته( ، ورواٌة الدٌوان " وٌمول صاحبه "  -)من ملحك دٌوان األعشى  ٕٖ٘(دٌوانه : ٗ)

لها ، فضن بها على البٌع ، ، وهً الصواب. والبٌت من أبٌات آٌة فً الجودة ، ٌصؾ الؽواص الفمٌر ، لد ظفر بدرة ال شبٌه 
 ولد أعطى فٌها ما ٌؽنى من الثمن ، فؤبى ، وصاحبه ٌحضضه على بٌعها،وبعده :

 وترى الصراري ٌسجدون لها     وٌضمها بٌدٌه للنحر 
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٕوالصراري : المبلحون ، من أصحاب الؽواصٌن. انظر: تفسٌر الطبري: 

 .ٙ٘/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .ٔٗ( دٌوانه:ٙ)
 .ٙ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: 2)
 .2ٕٔ/ٔ، وانظر: معانً المرآن للزجاج: 5ٗٔ/ٖ( التفسٌر البٌسط: 1)
 .2ٕٔ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: 5ٗٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 5)
 .ٔٓٙ/ٖ( اختاره الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .5ٖ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔٔ)
 .ٔٓٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔالبحر المحٌط:  ( انظر:ٖٔ)
 .ٔٓٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
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ُ ِمْن فَْضِلِه َعلَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعَباِدِه{، حٌث فعلوا ذلن   َل َّللاَّ لال أبو حٌان: و"ٌرد علٌه، }بَْؽًٌا أَْن ٌُنَّزِ
 .(ٔ)على سبٌل البؽً والحسد"

 .(ٕ)هو المول األول، بؤن)اشتروا( هنا، بمعنى )باعوا(، وذلن لول األكثرٌن -وهللا أعلم-والراجح  
فإن لال لابل : وكٌؾ باعت الٌهود أنفسها بالكفر، فمٌل : }ببس ما اشتروا به  لال اإلمام الطبري: " 

بالكفر شًء ؟ لٌل : إن معنى : الشراء و البٌع عند العرب،  أنفسهم أن ٌكفروا بما أنزل هللا{ ؟ وهل ٌشتري
هو إزالة مالن ملكه إلى ؼٌره، بعوض ٌعتاضه منه. ثم تستعمل العرب ذلن فً كل معتاض من عمله عوضا، 

شرا أو خٌرا، فتمول : نعم ما باع به فبلن نفسه وببس ما باع به فبلن نفسه، بمعنى : نعم الكسب أكسبها، 
إذا أورثها بسعٌه علٌها خٌرا أو شرا. فكذلن معنى لوله جل ثناإه : }ببس ما اشتروا  -أكسبها وببس الكسب 

لما أوبموا أنفسهم بكفرهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص فؤهلكوها، خاطبهم هللا والعرب بالذي ٌعرفونه فً كبلمهم،  -به أنفسهم{ 
أكسبوا أنفسهم بسعٌهم، وببس العوض اعتاضوا، من فمال :}ببس ما اشتروا به أنفسهم{، ٌعنً بذلن : ببس ما 

لو كانوا آمنوا باهلل وما  -كفرهم باهلل فً تكذٌبهم دمحما، إْذ كانوا لد رضوا عوضا من ثواب هللا وما أعد لهم 
 .(ٖ) بالنار وما أعد لهم بكفرهم بذلن" -أنزل على أنبٌابه 

  ُ  .(ٗ)[، " أي كفرهم بالمرآن الذي أنزله هللا"5ٓ{]البمرة:لوله تعالى:}أَْن ٌَْكفُُروا بَِما أَْنَزَل َّللاَّ
 .(٘)لال الثعلبً:أي" حٌن استبدلوا الباطل بالحك، والكفر باألٌمان" 
 .(ٙ)لال أبو العالٌة:" الٌهود، كفروا بما أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 
ُ{]البمرة:   :(2)أوجه [، ٌحتمل ثبلثة5ٓولوله تعالى:}وبِما أَْنَزَل َّللاَّ

 ، وؼٌره.(ٔٔ)، والمرطبً(ٓٔ)، والواحدي(5)، واختاره الثعلبً(1)األول: المرآن. لاله أبو العالٌة
 .(ٕٔ)والثانً: التوراة، "ألنهم إذ كفروا بعٌسى ودمحم علٌهما السبلم فمد كفروا بالتوراة"

 .(ٖٔ)بالبعض ٌلزم الكفر بالكل"الثالث: وٌحتمل أن ٌراد به: الجمٌع من توراة وإنجٌل ولرآن، "ألن الكفر 
 والوجه األول أظهر مع سٌاق اآلٌة. وبه لابل أكثر أهل التفسٌر، وهللا أعلم. 

 ، ٌخبر بؤحدهما عن الشًء المذموم، وبالثانً عن الممدوح.(ٗٔ)وأصل نعم وببس:" نَِعَم وبَبَِس" 
)البؤساء(: وهو اسم للحرب والمشمة لال الواحدي: }ببس{ ذمٌّ بشدة الفساد، وأصل الكلمة من الشدة، ومنه  

 .(٘ٔ)[ أي: شدٌد"٘ٙٔوالضرر والشدة، ومنه }بِعَذَاٍب بَِبٌٍس{ ]األعرؾ: 
 :(ٙٔ)وٌجوز فً)ببس( أربع لؽات 

                                                             

ا جاَءهُْم ما َعَرفُوا ٖ٘ٓ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ) . ولال اآللوسً:" واعترض بؤنه كٌؾ ٌدعً أنهم ظنوا ذلن مع لوله تعالى:}فَلَمَّ
ترن الرٌاسة ؼٌر صحٌح ألن ال َكفَُروا بِِه{، فإذا علموا مخالفة الحك كٌؾ ٌظنون نجاتهم بما فعلوا وإرادة العماب الدنٌوي ك

ٌشترى به األنفس؟ وٌمكن الجواب بؤن المراد أنهم ظنوا على ما هو ظاهر حالهم من التصلب فً الٌهودٌة والخوؾ فٌما ٌؤتون 
 [.ٕٖٔ/ٔ.]روح المعانً: وٌذرون وادعاء الحمٌة فٌه فبل ٌنافً عدم ظنهم فً الوالع على ما تدل علٌه اآلٌة"

 .ٖ٘ٓ/ٔ، والبحر المحٌط: 1٘/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: 1ٗٔ-2ٗٔ/ٖالبسٌط: ( انظر: التفسٌرٕ)
 .ٖٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .1ٕ/ٕ، ونمله المرطبً فً تفسٌره:ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .2ٖٔ/ٔ(:5ٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .21ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .ٕٖٗ/ٕ(:ص1ٖ٘ٔتفسٌر الطبري) ( انظر:1)
 .ٖٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 5)
 .ٓ٘ٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .5ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .21ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .21ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 )ببس(. ٕٔٓ/ ٔ،واللسان:ٕٔٗ/ ٔ، وتهذٌب اللؽة:ٕ٘ٔ - ٓٗٔ/ ٕ( انظر: الممتضب للمبرد: ٗٔ)
 .ٖٗٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘ٔ)
 .2ٓ٘/ٔ، والدر المصون: ٓٓٙ-55٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙٔ)



ٔ٘5 

 

ٔ٘5 

 

 األول: على األصل، بفتح األول وكسر الثانً.
 والثانً: اتباع األول للثانً وهو أن ٌكون بكسر النون والعٌن،.

الحلمً المكسور وترن ما لبله على ما كان فٌمال: نعم وببس بفتح األول وإسكان الثالث: إسكان الحرؾ 
 الثانً.

 الرابع: أن ٌسكن الحرؾ الحلمً وتنمل كسرته إلى ما لبله فٌمال: نعم، بكسر النون وإسكان العٌن.
جعلوه الزما لهما كما أن هذا التؽٌٌر األخٌر وإن كان فً حد الجواز عند إطبلق هاتٌن الكلمتٌن إال أنهم  

لخروجهما عما وضعت له األفعال الماضٌة من اإلخبار عن وجود المصدر فً الزمان الماضً 
وصٌرورتهما كلمتً مدح وذم وٌراد بهما المبالؽة فً المدح والذم، لٌدل هذا التؽٌٌر البلزم فً اللفظ على 

على األصل إال فً ضرورة الشعر كما  التؽٌٌر عن األصل فً المعنى فٌمولون: نعم الرجل زٌد وال ٌذكرونه
 : (ٔ)أنشد المبرد

 ففداء لبنً لٌس على     ما أصاب الناس من شر وضر 
 ما أللت لدماي إنهم     نعم الساعون فً األمر المبر  

كما أنهما)نعم وببس( فعبلن من نعم ٌنعم وببس وٌبؤس، والدلٌل علٌه دخول التاء التً هً عبلمة التؤنٌث  
 :(ٕ)ٌمال: نعمت وببست، والفراء ٌجعلهما بمنزلة األسماء وٌحتج بمول حسان ابن ثابت رضً هللا عنهفٌهما، ف

 ألسنا بنعم الجار ٌإلؾ بٌته        من الناس ذا مال كثٌر ومعدما 
وبما روي أن أعرابٌا بشر بمولودة فمٌل له: نعم المولود مولودتن، فمال: وهللا ما هً بنعم  

 .(ٖ)ون ٌجٌبون عنه بؤن ذلن بطرٌك الحكاٌةالمولودة،والبصرٌ
 :(ٗ)ولد اختلؾ أهل العربٌة فً معنى )ما( التً مع )ببسما( على لولٌن 

األول: لال بعض نحوًٌ البصرة : هً وحدها اسم، و}أن ٌكفروا{ تفسٌر له،  نحو : نعم رجبل زٌد، و }أن 
 ٌنزل هللا{ بدل من }أنزل هللا{.
ً الكوفة : أن معنى ذلن : ببس الشًء اشتروا به أنفسهم أن ٌكفروا، ؾ)ما( والثانً: وهو لول بعض نحوٌ

اسم )ببس(، و )أن ٌكفروا( االسم الثانً، وزعم أن : )أن ٌكفروا(  إن شبت جعلت )أن( فً موضع رفع، وإن 
شبت فً موضع خفض، أما الرفع : فببس الشًء هذا أن ٌفعلوه. وأما الخفض : فببس الشًء اشتروا به 

ٌِْهمْ أن ُ َعلَ َمْت لَُهْم أَْنفُسُُهْم أَْن َسِخَط َّللاَّ { ]سورة فسهم أن ٌكفروا بما أنزل هللا بؽٌا، ومن ذلن: لوله : }لَِببَْس َما لَدَّ
 [. 1ٓالمابدة : 

[، و 2ٕٔوالعرب تجعل )ما( وحدها فً هذا الباب، بمنزلة االسم التام، كموله :}فنعما هً{ ]البمرة :  
 :(ٔ)واستشهد لموله ذلن برجز بعض الشاعر)ببسما أنت(، 

                                                             

بوالق(،  وفً الدٌوان  ٔٓٔ: ٗوالخزانة ) 1ٕ( وفً رواٌة " فداء " بالرفع، أي نفسً فداء أو أنا فداء. وفً دٌوان طرفة ٔ)
 .ءوالخزانة: " من سر وضر " وهما بضم أولهما السراء والضرا

 (  الرواٌة الصحٌحة للبٌت:ٕ)
تَهُ   ٌْ  أَخا لِلٍَّة أو ُمْعِدَم المال ُمْصِرَما،         ألسُت بِنِْعَم الجاُر ٌُْإِلُؾ بَ

هذا البٌت نسب إلى حسان بن ثابت األنصاري، والجار: أراد به هنا الذي ٌستجٌر به الناس من الفمر والحاجة فٌنزلون فً حماه 
وٌجعلون علٌه لضاء حاجاتهم، وٌإلؾ بٌته ببناء الفعل للمعلوم: أي ٌجعل الممل ٌؤلؾ بٌته، وذلن ببسط الكؾ وٌستظلون بظله 

وبذل العرؾ وبشاشة الوجه ونحو ذلن، وأخو الملة: الفمٌر الذي ال ٌجد كفاٌته، والمصرم: أراد به المعدم الذي ال ٌجد شٌبًا، 
، وذلن أن ٌصٌب الضرع  وأصله من الصرم الذي هو المطع، ومنه لالوا: نالة صرماء، ونالة مصرمة، للتً انمطع لبنها وجؾَّ

شًء فٌكوى بالنار فبل ٌخرج منه لبن أبًدا واالستشهاد بالبٌت فً لوله "بنعم الجار" فإن الكوفٌٌن استندوا إلى ظاهر هذه العبارة 
( وانظر: 1ٔ/ٔاالنصاؾ فً مسابل الخبلؾ: فزعموا أن "نعم" اسم بمعنى الممدوح بدلٌل دخول حرؾ الجر علٌه. )انظر:

/ ٗبوالق" وشرح األشمونً " 2ٔٔ/ ٕ، وانظر فً هذه المسؤلة: التصرٌح للشٌخ خالد "ٗ٘ٗ/ٔتفسٌر اللباب، ابن عادل: 
وما بعدها" وشرح موفك الدٌن  15ٕ/ ٕبوالق" وشرح رضً الدٌن على الكافٌة " ٖٕ/ ٖ" وما بعده،  وحاشٌة الصبان "5ٕٔ

 2ٕط لٌدن" وشرح لطر الندى البن هشام "ص ٔٗأوروبة" وأسرار العربٌة للمإلؾ "ص 1ٕٓٔعلى المفصل "ص بن ٌعٌش
 .2ٕٔ/ ٕ" وشرح ابن عمٌل على األلفٌة "5٘5ٔط سنة 

 .2ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٖ)
 .ٖٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)



ٔٙٓ 
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 ال تعجبل فً السٌر واْدلُوها       لببسما بطٌء وال نرعاها 
لال اإلمام الطبري: "وأولى هذه األلوال بالصواب، لول من جعل )ببسما( مرفوعا بالراجع من )الهاء(  

عبد هللا(، وجعل )أن ٌكفروا( مترجمة فً لوله :}اشتروا به{، كما رفعوا ذلن بـ)عبد هللا( إذ لالوا : )ببسما 
عن )ببسما(، فٌكون معنى الكبلم حٌنبذ : ببس الشًء باع الٌهود به أنفسهم، كفرهم بما أنزل هللا بؽٌا وحسدا 

أن ٌنزل هللا من فضله. وتكون )أن( التً فً لوله : }أن ٌنزل هللا{، فً موضع نصب. ألنه ٌعنً به }أن 
أجل أن ٌنزل هللا من فضله على من ٌشاء من عباده، موضع )أن( جزاء، وكان ٌكفروا بما أنزل هللا{: من 

بعض أهل العربٌة من الكوفٌٌن ٌزعم أن )أن( فً موضع خفض بنٌة )الباء(، وإنما اخترنا فٌها النصب لتمام 
 .(ٕ)الخبر لبلها، وال خافض معها ٌخفضها. والحرؾ الخافض ال ٌخفض مضمرا"

ُ ِمْن فَْضِلِه َعلَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه{]البمرة:لوله تعالى:}بَْؽًٌا أَ   َل َّللاَّ [، " أي حسداً منهم ألجل أن 5ْٓن ٌَُنّزِ
 .  (ٖ)ٌنزل هللا وحٌاً من فضله على من ٌشاء وٌصطفٌه من خلمه"

وإنما َحَسدوه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً نبوته  ألنهم لْم ٌُشكَّوا -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" معناه أنهم كفروا بؽٌاً وعداوة للنبً  
 .(ٗ)على ما أعطاه هللا من الفضل"

 .(٘)لال ابن عطٌة:" }ِمْن فَْضِلِه{، ٌعنً من النبوة والرسالة" 
 :(ٙ)[، وجهان5ٓوٌحتمل لوله تعالى:}وَمْن ٌَشاُء{]البمرة: 

 لم ٌكن منهم وكان من العرب.، ألنهم حسدوه لما -ملسو هيلع هللا ىلص-األول: ٌعنً به دمحما 
 ألنهم لد كفروا به بؽٌا، وهللا لد تفضل علٌه. -علٌه السبلم-والثانً: وٌدخل فً المعنى: عٌسى 

نستنتج بؤن كفر الٌهود، لم ٌكن شًكا وال شٌبًا اشتبه علٌهم، وإنما كان ذلن سبب حسدهم: "أن هللا جعل  
 .(2)النبوة فً ؼٌرهم". لاله ابن عباس

 .(1)بو عمرو وابن كثٌر }أن ٌنزل{، بالتخفٌؾ فً النون والزايولرأ أ 
 .(ٓٔ). وعلٌه جمهور المفسرٌن(5)والبؽً:"الحسد". لاله أبو العالٌة" 
ُ{ (ٔٔ)لال اللحٌانً  ٌِْه لٌََْنُصَرنَّهُ َّللاَّ ًَ َعلَ : "بؽٌت على أخٌن بؽًٌا، أي: حسدته، ولال هللا تعالى: }ثُمَّ بُِؽ

ًُ هُْم ٌَْنتَِصُروَن{ ]الشورى: [، ولال: ٓٙ]الحج:  [ فالبؽً أصله الَحَسد، ثم سمً 5ٖ}َوالَِّذٌَن إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْؽ
 .(ٕٔ)الظلم بؽًٌا؛ ألن الحاِسد ٌظلم المحسوَد َجْهَده إرادة زوال نعمة هللا علٌه عنه"

 :(ٖٔ)واختلؾ فً أَْصل )البؽً( على لولٌن 
النََّصفَة والحّد، ٌمال: بَؽَى الفرس فً عدوه، إذا اختال ومرح، وبَؽَِت السماء، إذا األول: الظلم والخروج عن 

 كثر مطرها حتى تجاوز الحّد.

                                                                                                                                                                                                       

لة دلوا : سمتها سولا رفٌما روٌدا ورعى الماشٌة وأرعاها : أطلمها ( لم أعرؾ لابله، والبٌتان فً اللسان )دلو( . دلوت النأ)
 فً المرعى .

 .ٖٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .2ٖٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .25ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .25ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٙ)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص5ٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .25ٔ/ٔمحرر الوجً: ( انظر: ال1)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص5ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٕ٘/ ٕ، "تفسٌر المرطبً" ٗٔٔ/ ٔ، "زاد المسٌر" 2ٖٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن" للزجاج ٓٔ)
(هو علً بن حازم اللحٌانً، لؽوي معروؾ، عاصر الفراء وتصدر فً أٌامه. انظر ترجمته فً "طبمات النحوٌٌن ٔٔ)

 .ٙٓٔ/ ٗٔ، "معجم األدباء" ٕ٘٘/ ٕإنباه الرواة" ، "5٘ٔواللؽوٌٌن" ص 
 .ٔ٘ٔ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط: 2ٖٙ/ٔ(تهذٌب اللؽة: ٕٔ)
، ٘ٙ، "المفردات" للراؼب ص 2ٕٕ - 2ٕٔ/ ٔ، "مماٌٌس اللؽة" 2ٖٙ/ ٔ( انظر فً معانً البؽً: تهذٌب اللؽة" ٖٔ)

 .ٖٕٖ/ ٔ"اللسان" 



ٔٙٔ 

 

ٔٙٔ 

 

: التً تطلب (ٔ)والثانً: أن أصله: الطلب ًّ ، ٌمال: بؽى الشًَء، إذا طلبه، وأَْبؽَاه، أعانه على الطلب. والبَؽ
. وما ٌنبؽً ك ًٌّ : شدة الطَلب للتطاول.الزنا، ومنه لٌل لؤلمة: بَِؽ ًُ  ذا، أي: لٌس بصواب طلبه، والبَْؽ

ٌُْت   ٌُْت الشًء: إذا طلبت أكثر ما ٌجب، واْبتَؽَ لال الراؼب:)البؽى(: هو التجاوز فً الطلب. ٌمال: بَؽَ
ٌَْبؽُون1َٗكذلن، لال هللا عّز وجل: }لَمَِد اْبتَؽَُوا اْلِفتْنَةَ ِمْن لَْبُل{ ]التوبة:  [. 2ٗكُُم اْلِفتْنَةَ{]التوبة:[، ولال تعالى:}

فإذا كان طلبا فً الحك فمحمود، وإن كان طلبا للباطل فمذموم كما لال تعالى: }إِنََّما السَّبٌُِل َعلَى الَِّذٌَن ٌَْظِلُموَن 
ٌِْر اْلَحّكِ{]الشورى: ٌَْبؽُوَن فًِ اأْلَْرِض بِؽَ   .(ٕ)[، فخّص العموبة ببؽٌه بؽٌر الحك"ٕٗالنَّاَس َو

 [،  على وجهٌن:5ٓختلؾ فً انتصاب لوله}بَْؽًٌا{]البمرة:وا 
ًٌا  .(ٖ)األول: أنه منصوب على المصدر؛ ألن ما لبله من الكبلم ٌدّل على بََؽوا، فكؤنه لٌل:بَؽَوا بؽ

، ومنه (ٗ)والثانً: أنه انتصب؛ ألنه مفعول له، كما تمول: فعلت ذلن ِحذاَر الشّر، أي: لحذر الشر. لاله الزجاج
 :(ٙ()٘)حاتملول 

ما  وأؼفر َعوَراَء الكرٌم اّدخاَره       وأُْعِرُض عن َشتْم اللبٌم تََكرُّ
 .(2)المعنى: الدخاره، وللتَّكّرم

[، " أي رجعوا بؽضب من هللا زٌادة على سابك 5ٓلوله تعالى:}فَبَآُءو بِؽََضٍب على َؼَضٍب{]البمرة: 
 .(1)ؼضبه علٌهم"

 .(5)على ؼضب{، ٌمول: استوجبوا" لال سعٌد بن جبٌر:"}فباإ بؽضب 
لال اآللوسً:" أي فرجعوا متلبسٌن بِؽََضٍب كابن َعلى َؼَضٍب مستحمٌن له حسبما الترفوا من الكفر  
 .(ٓٔ)والحسد"

 .(ٔٔ)لال الزجاج: "معنى }باُءوا{ فً اللؽة احتملوا، ٌمال لد ْبإت بهذا الذْنِب أَي تحملته" 
 :(ٕٔ)[، على ثبلثة أوجه5ٓآُءو بِؽََضٍب على َؼَضٍب{]البمرة:واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}فَبَ  

                                                             

 .2ٕٕ/ٔ( انظر: مماٌٌس اللفة)بؽً(:صٔ)
 .٘ٙ(المفردات فً ؼرٌب المرآن، للراؼب:ٕ)
 .2٘( انظر: التبٌان للعكبري:ٖ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٗ)
( هو: حاتم بن عبد هللا بن سعد بن الحشرج الطابً المحطانً، فارس شاعر جواد، جاهلً ٌضرب المثل بجوده، كان من ٘)

 .ٔ٘ٔ/ ٕ، و"األعبلم" ٖٗٔوالشعراء" ص أهل نجد، شعره كثٌر ضاع معظمه. ٌنظر: "الشعر 
، "شرح المفصل" 25ٕ، "اإلفصاح" 1ٖٙ/ ٔ، وورد منسوبًا له، فً "كتاب سٌبوٌه" 2ٕ("دٌوانه" )ن: دار مكتبة الهبلل(: ٙ)
، 5ٕ٘/ ٕ، "شرح شواهد المؽنى" 5ٕٖ/ ٔ)عور(، "التصرٌح بمضمون التوضٌح" لؤلزهري:  ٖ٘ٙٔ/ ٘، "اللسان" ٗ٘/ ٕ

اء: 5٘. "الجمل" للخلٌل: ٕٕٔ، ٘ٔٔ/ ٖ"الخزانة"  ، "الكامل" 2ٙٔ/ ٔ، "معانً المرآن" لؤلخفش: ٘/ ٕ، "معانً المرآن" للفرَّ
، "االلتضاب" 12ٔ، "وأسرار العربٌة" لؤلنباري: 5ٙ، "المحلى" )وجوه النصب(، البن شمٌر: 1ٖٗ/ ٕ، "الممتضب" 5ٕٔ/ ٔ

ٔٓ5. 
. اصطناعه وأعرض عن ذات ..( و ).. اصطناعه وأصفح عن ذات ..( و ).. وورد فً بعض المصادر بالرواٌات التالٌة: ).

خار(، افتعال من )الذُّخر(، بمعنى:  وأصفح عن شتم ..(. ومعنى )أؼفر(: استُر. و )العَْوراء(: الكلمة، أو الفعلة المبٌحة، و )االّدِ
الذاُل األصلٌةُ، فصارت ذااًل مشدوةً، ثم أبِدلَت الذاُل دااًل. االتخاذ والحفظ، وأصلها: )اذتخار(، فملبت التاء ذااًل، وأْدِؼَمت فٌها 

)ؼفر(. ومعنى البٌت: إذا جهل علً الكرٌُم بكلمة أو فعلٍة  2ٕٖٗ/ ٙ)عور(،  ٖ٘ٙٔ/ ٘)ذخر(،  5ٓٗٔ/ ٖانظر: "اللسان" 
خاره لٌوم احتاج  إلٌه فٌه. وإن شتمنً اللبٌُم أعرضت لبٌحة، سترتها علٌه، وسامحته، واحتملتها منه؛ لئلبماء على صدالته، والّدِ

 عن شتمه والرد علٌه؛ إكراًما لنفسً.
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٖ. ونمله الواحدي فً التفسٌر البسٌط: 2ٖٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: 2)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص5ٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٕٕٖ/ٔ( روح المعانً: ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ، وتفسٌر روح المعانً: 2ٕٖ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 1ٖٗ-ٖ٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)



ٕٔٙ 

 

ٕٔٙ 

 

أحدها: أن الؽضب األّول: بكفرهم بعٌسى علٌه الّسبلم واإلنجٌل، والثانً: كفرهم بمحّمد صّلى هللا علٌه وسلّم 
، نحو (ٙ)، وعبٌد بن عمٌر(٘)، ومجاهد(ٗ)والشعبً (ٖ)ولتادة (ٕ)، وروي عن عكرمة(ٔ)والمرآن. لاله أبو العالٌة

 ذلن.
والثانً: الؽضب األّول: بعبادتهم العجل، والثانً: بكفرهم بمحّمد صلّى هللا علٌه وسلّم وتبدٌل نعته. لاله 

 .(2)السدي
ًّ الذي اتخذه هللا تعالى. لاله ابن  والثالث: الؽضب األّول بتضٌٌعهم التوراة، والؽضب الثانً بكفرهم بهذا النب

 .(1)عباس
. وروي نحوه عن (5)أن معناه: "بإثم استحموا به النار على إثم تمدم استحموا به النار". لاله الزجاج والخامس:

 .(ٓٔ)سعٌد بن جبٌر
ً لهم، كان ذلن توكٌداً. لاله الماوردي  ، وحكاه الرازي عن أبً (ٔٔ)والرابع: أنه لما كان الؽضب الزما

 .(ٗٔ)ً، ونمله المرطب(ٖٔ)، وذكره ابن عطٌة عن طابفة(ٕٔ)مسلم
وتجدر اإلشارة بؤن:"الؽضب صفة وصؾ هللا تعالى نفسه بها، ولٌس ؼضبه كؽضبنا، كما أن ذاته لٌست  

مثل ذواتنا، فلٌس هو مماثبل ألبداننا وال ألرواحنا، وصفاته كذاته سبحانه، وما لٌل: إن الؽضب من 
فٌنا ال ٌجب أن ٌكون هللا منفعبل بها. كما أن االنفعاالت النفسانٌة، فٌُمال: نحن وذواتنا منفعلة، فكونها انفعاالت 

نفسه الممدسة لٌست مثل ذوات المخلولٌن. فصفاته كذلن لٌست كصفات المخلولٌن، ونسبة صفة المخلوق إلٌه 
كنسبة صفة الخالك إلٌه. ولٌس المنسوب كالمنسوب، والمنسوب إلٌه كالمنسوب إلٌه. كما لال صلّى هللا علٌه 

ًّ (٘ٔ)ربكم كما ترون هذا الممر ال تضامون فً رإٌته"وسلّم: "إنكم سترون  ، فشبه الرإٌة بالرإٌة ال المرب
" ًّ  . (ٙٔ)بالمرب

وهذا ٌتبٌّن بماعدة: "هً أن كثًٌرا من الناس ٌتوهم فً بعض الصفات، أو فً كثٌر منها، أو أكثرها، أو  
 :(2ٔ)ع فً أربعة أنواع من المحاذٌركلها، أنها تماثل صفات المخلولٌن؛ ثم ٌرٌد أن ٌنفً ذلن الذي فهمه فٌم

 كونه مثَّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلولٌن، وظن أن مدلول النصوص هو التمثٌل. األول: 
أنه إذا جعل ذلن هو مفهومها وعّطله بمٌت النصوص معطلة عما دلت علٌه من إثبات الصفات البلبمة الثانً:  

حٌث ظن أن الذي ٌفهم من  -السٌا الذي ظنه باهلل ورسوله  باهلل، فٌبمى مع جناٌته على النصوص، وظنه

                                                             

 .ٖٙٗ/ٕ(:صٖ٘٘ٔ، وتفسٌر الطبري)2ٖٔ/ٔ(:ص5ٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .1ٖٗ-ٖ٘ٗ/ٕ(:ص1ٗ٘ٔ(، و)2ٗ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٙٗ/ٕ(:صٔ٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٙٗ/ٕ(:صٓ٘٘ٔر الطبري)( انظر: تفسٌٗ)
 .ٖٙٗ/ٕ(:صٕ٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٖٗ/ٕ(:ص٘٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٗٔ/ٔ(:ص5ٔ2، وابن أبً حاتم)ٖٙٗ/ٕ(:صٗ٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص5ٔ٘، وابن أبً حاتم)ٖ٘ٗ/ٕ(:صٙٗ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٙٓ/ٔ، وانظر: البحر المحٌط: ٖ٘ٔ/ٖ، ونمله الواحدي فً التفسٌر البسٌط:2ٗٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: 5)
 ، ولفظه:" استوجبوا سخطا على سخط".2ٗٔ/ٔ(:ص5ٔٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
أن هذا الكفر وإن كان واحدا إال أنه ، لال:" أن المراد به تؤكٌد الؽضب وتكثٌره ألجل ٗٓٙ/ ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)

 عظم، وهو لول أبً مسلم".
 .25ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
، لال:" ولٌل: أن المراد التؤبٌد وشدة الحال علٌهم، ال أنه أراد ؼضبٌن معللٌن 5ٕ -1ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗٔ)

 .ٖٕٖ/ٔبمعصٌتٌن"، وانظر: تفسٌر روح المعانً: 
ومابعدها، وابن أبً عاصم:/ السنة:  21ٔ، وابن خزٌمة: التوحٌد: 5ٕٗ/ٖٔ(: 2ٖٗٗاري فً كتاب التوحً: )( رواه البخ٘ٔ)

ٔ5ٖ. 
 .ٖٓ٘/ ٔ( تفسٌر الماسمً) محاسن التؤوٌل(: ٙٔ)
. ونمله الماسمً 1ٔ-25( انظر: التدمرٌة: تحمٌك اإلثبات لؤلسماء والصفات وحمٌمة الجمع بٌن المدر والشرع، ابن تٌمٌة: 2ٔ)
 .ٖٓ٘/ًٔ محاسن التؤوٌل: ف



ٖٔٙ 

 

ٖٔٙ 

 

لد عطل ما أودع هللا ورسوله فً كبلمهما من إثبات الصفات هلل، والمعانً  -كبلمهما هو التمثٌل الباطل 
 اإللهٌة البلبمة بجبلل هللا سبحانه.

 لرب تعالى.الثالث: أنه ٌنفً تلن الصفات عن هللا بؽٌر علم، فٌكون معطبل لما ٌستحمه ا 
 أنه ٌصؾ الرب بنمٌض تلن الصفات من صفات األموات والجمادات، أو صفات المعدومات.الرابع:  

فٌكون لد عطَّل صفات الكمال التً ٌستحمها الرب تعالى، ومثَّله بالمنموصات والمعدومات، وعطَّل 
فٌجمع فً هللا وفً كبلم هللا النصوص عما دلت علٌه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثٌل بالمخلولات، 

. سبحانه وتعالى عما ٌمول الّظالمون علّوا كبٌرا. أفاده اإلمام ابن تٌمٌة. علٌه (ٔ)"بٌن التعطٌل والتمثٌل
 الرحمة، فً الماعدة التدمرٌة. وهللا تعالى أعلم.

ِهٌٌن{]البمرة:   .(ٕ)د مع اإِلهانة واإِلذالل"ولهم عذاب شدٌ :[، " أي5ٓلوله تعالى: }َوِلْلَكافِِرٌَن َعذَاٌب مُّ
 .(ٖ)لال البٌضاوي:" ٌراد به إذاللهم، بخبلؾ عذاب العاصً فإنه طهرة لذنوبه" 
لال الثعلبً:أي" وللجاحدٌن ]لدٌن[ محّمد صلّى هللا علٌه وسلّم من النّاس كلهم، }َعذاٌب ُمِهٌٌن{، ٌهانون  

 .(ٗ)فبل ٌعزون"
 .(٘)الهوان"لال مماتل بن حٌان:" ٌعنً بالمهٌن  

لال السعدي: أي:عذاب "مإلم موجع، وهو صلً الجحٌم، وفوت النعٌم الممٌم، فببس الحال حالهم، وببس  
ما استعاضوا واستبدلوا من اإلٌمان باهلل وكتبه ورسله، الكفر به، وبكتبه، وبرسله، مع علمهم وتٌمنهم، فٌكون 

 .(ٙ)أعظم لعذابهم"
 :(2)ولٌل أن )العذاب( على ضربٌن 

 أحدهما: عذاب مهٌن: وهو عذاب الكافرٌن، ألنه ال ٌمحص عنهم ذنوبهم.
والثانً : عذاب ؼٌر مهٌن: وهو ما كان فٌه تمحٌص عن صاحبه، كمطع ٌد السارق من المسلمٌن، وحد 

 الزانً .
ولوله تعالى: }عذاب{ أي عموبة؛ و}مهٌن{، أي ذو إهانة وإذالل؛ ولو لم ٌكن لال شٌخنا ابن عثٌمٌن: " 

[، إال لول هللا عّز 2ٓٔمن إذاللهم، حٌن ٌمولون: }َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْنَها فَإِْن عُْدنَا فَإِنَّا َظاِلُموَن{ ]المإمنون : 
 .(1)[، لكفى"1ٓٔوجّل لهم: }لَاَل اْخَسبُوا فٌَِها َواَل تَُكلُِّموِن{ ]المإمنون : 

، ومنشؤ ذلن التكبر، لوبلوا باإلهانة والصؽار فً ولال ابن كثٌر: " لما كان كفرهم سببه البؽً والحسد 
[، ]أي ٓٙالدنٌا واآلخرة، كما لال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدتًِ َسٌَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرٌَن{ ]ؼافر : 

 .(5) : صاؼرٌن حمٌرٌن ذلٌلٌن راؼمٌن["
ل : "ٌحشر المتكبرون ٌوم المٌامة أمثال الذر فً صور الناس، ٌعلوهم كل ولد روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لا 

شًء من الصؽار حتى ٌدخلوا سجنًا فً جهنم، ٌمال له : بُولَس فٌعلوهم نار األنٌار ٌسمون من طٌنة الخبال : 
 .(ٓٔ)عصارة أهل النار" 

ظهار فً موضع اإلضمار فٌما ٌظهر؛ ألن [، فهذا إ5ٓولوله تعالى: }َوِلْلَكافِِرٌَن َعذَاٌب ُمِهٌٌن{]البمرة: 
ظاهر السٌاق أن ٌكون بلفظ الضمٌر، أي ولهم عذاب مهٌن؛ واإلظهار فً موضع اإلضمار له فوابد كثٌرة، 

 :(ٔ)تظهر بحسب السٌاق منها

                                                             

 .1ٔ-25التدمرٌة: (ٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .5ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .2ٗٔ/ٔ(:ص5ٔ1( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .1٘/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .25ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 5٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2)
 .٘٘ٔ/ٔعثٌمٌن: ( انظر: تفسٌر ابن 1)
 .1ٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .25ٔ/ٕ(: ص5ٖٙٙ(مسند اإلمام أحمد)ٓٔ)
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 أوال: الحكم على مرجعه بما ٌمتضٌه االسم الظاهر.
 ثانٌا: بٌان علة الحكم.

 .(ٕ)ٌمتضٌه االسم الظاهرثالثا: عموم الحكم لكل متصؾ بما 
[، ٌدل على أنه ال عذاب إال للكافرٌن، ثم 5ٓولٌل: أن لوله تعالى: }َوِلْلَكافِِرٌَن َعذَاٌب ُمِهٌٌن{]البمرة: 

 :(ٖ)احتجوا بهذه اآلٌة، فرٌمان
فٌلزم  أحدهما: الخوارج لالوا: ثبت بسابر اآلٌات أن الفاسك ٌعذب، وثبت بهذه اآلٌة أنه ال ٌعذب إال الكافر، 

 أن ٌمال الفاسك كافر.
وثانٌها: المرجبة لالوا: ثبت بهذه اآلٌة أنه ال ٌعذب إال الكافر، وثبت أن الفاسك لٌس بكافر، فوجب المطع بؤنه 

 ال ٌعذب.
 .(٘)(ٗ)لال الفخر الرازي:"وفساد هذٌن المولٌن ال ٌخفى" 

الخبر}ِلْلكافِِرٌَن{، بالنسبة إلٌه، فؽٌر الكافرٌن وال ٌخفى على كل ذي لّب، بؤن )االختصاص( الذي ٌفهمه تمدٌم 
ولذا لم ٌوصؾ عذاب ؼٌرهم به فً المرآن، فبل تمسن  -ال لئلهانة واإلذالل -إذا عذب فإنما ٌعذب للتطهٌر

للخوارج بؤنه خص العذاب بـ}الكافرٌن{، فٌكون الفاسك كافرا، ألنه معذب وال للمرجبة أٌضا. هذا ما أفاده 
 .(ٙ)-هللا رحمه-اآللوسً
 الفوابد:

ً أن ٌنزل هللا من فضله ٔ . من فوابد اآلٌة: أن كفر بنً إسرابٌل ما هو إال بؽً، وحسد؛ لموله تعالى: }بؽٌا
 على من ٌشاء من عباده{.

 .ومنها: أن من رد الحك من هذه األمة ألن فبلناً الذي ٌرى أنه ألل منه هو الذي جاء به؛ فمد شابه الٌهودٕ
ٌجب على اإلنسان أن ٌعرؾ الحك بالحك ال بالرجال؛ فما دام أن هذا الذي لٌل حك فاتْبَْعه من  . ومنها: أنهٖ

 أّيٍ كان مصدره؛ فالبل الحك للحك؛ ال ألنه جاء به فبلن، وفبلن.
ل هللا من فضله على من ٌشاء{؛ وال ٗ . ومنها: أن العلم من أعظم فضل هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }أن ٌنَّزِ

العلم أفضل من المال؛ وإذا أردت أن تعرؾ الفرق بٌن فضل العلم، وفضل المال فانظر إلى العلماء  شن أن

                                                                                                                                                                                                       

 .1ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
ِ  -أعنً اإلظهار فً موضع اإلضمار-( وهذا األسلوبٕ) كثٌر فً المرآن الكرٌم، فمن ذلن لوله تعالى: }َمْن َكاَن َعُدّواً ِّلَّ

َ َعُدوٌّ ِلْلَكاِفِرٌَن{ ]البمرة:َوَمبلبَِكتِِه َوُرسُِلِه   [، ولم ٌمل فإن هللا عدو له، فؤفاد هذا اإلظهاُر:51َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل فَإِنَّ َّللاَّ
 أوال: الحكم بالكفر على من كان عدواً هلل ومبلبكته ورسله وجبرٌل ومٌكال.

 ثانٌا: أن هللا عدو لهم لكفرهم.
 ثالثا: أن كل كافر فاهلل عدو له.

كُوَن بِاْلِكتَاِب َوأَلَاُموا الصَّبلةَ ِإنَّا ال نُِضٌُع أَْجَر اْلُمْصِلِحٌَن{ ]األعراؾ:وم [، ولم ٌمل إنا ال نضٌع 2ٓٔنه لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌَُمّسِ
  أجرهم؛ فؤفاد ثبلثة أمور:

 أوال: الحكم باإِلصبلح للذٌن ٌمسكون الكتاب، وٌمٌمون الصبلة.
 إلصبلحهم. ثانٌا: أن هللا آجرهم

 [.2ٙ/ٔثالثا: أن كل مصلح فله أجر ؼٌر مضاع عند هللا تعالى.]انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 
 .ٕٓٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .ٕٓٙ/ٖ(مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
الكبري، درء تعارض العمل والنمل، واإلٌمان  ( البطال هذه الشبهة وؼٌرها لتلن الفرق، انظر: كتب شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: ٘)

واإلٌمان األوسط، و منهاج السنة النبوٌة، ومجموع الفتاوى، وانظر: ظاهرة اإلرجاء فً الفكر اإلسبلمً، لسفر بن عبد الرحمن 
، 2ٓٔ، والمذاهب اإلسبلمٌة: دمحم أحمد أبو زهرة 5ٔٔالحوالً، والخوارج عمٌدة ومكراً وفلسفة: د. عامر النجار، ص 

الكبابر ومرتكبها فً الدنٌا عند أهل السنة، د. سعود بن عبدالعزٌز الخلؾ)بحث منشور فً مجلة والمباحث العمدٌة المتعلمة ب
(، والتؤوٌل وعبللته باإلٌمان والكفر عند الفرق اإلسبلمٌة فً ضوء عمٌدة أهل السنة والجماعة، د.هٌا ٖٕٔالجامعة االسبلمٌة ع

إلى الكتب التً جمعت الكبابر مثل: كتاب الزواجر عن التراؾ ، وٌمكن الرجوع لبلستزادة  إسماعٌل عبدالعزٌز آل الشٌخ
 الكبابر للهٌثمً، والكبابر للذهبً والذخابر شرح منظومة الكبابر للسفارٌنً. 

 . ٕٕٖ/ٔ( انظر: روح المعانً: ٙ)
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سون الناس  فً زمن الخلفاء السابمٌن؛ الخلفاء السابمون لَّل ذكرهم؛ والعلماء فً ولتهم بمً ذكرهم: هم ٌَُدّرِ
مآثر موجودة، أو محمودة؛ فدل هذا على أن وهم فً لبورهم؛ وأولبن الخلفاء نُسوا؛ اللهم إال من كان خلٌفة له 

 فضل العلم أعظم من فضل المال.
. ومن فوابد اآلٌة: إثبات مشٌبة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }على من ٌشاء{؛ وهً عامة فٌما ٌحبه هللا، وما ٘

مة؛ لموله تعالى: ال ٌحب؛ فما شاء هللا كان، وما لم ٌشؤ لم ٌكن؛ وكل شًء عُلِّك بالمشٌبة فهو ممرون بالحك
[ ؛ فلٌست أفعال هللا وأحكامه لمجرد ٖٓ}وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا إن هللا كان علٌماً حكٌماً{ ]اإلنسان: 

 المشٌبة؛ بل هً لحكمة بالؽة التضت المشٌبة.
ل به رباً ٌُْعبد؛ بل هو من العبٙ اد . حتى ولو . ومن فوابد اآلٌة: أن هذا الفضل الذي نزله هللا ال ٌجعل المفضَّ

 تمٌز بالفضل؛ لموله تعالى: }على من ٌشاء من عباده{.
وهذه الفابدة لها فروع نوضحها، فنمول: إن من آتاه هللا فضبلً من العلم والنبوة لم ٌخرج به عن أن 

لمن نزل علٌه الوحً:  ٌكون عبداً؛ إذاً ال ٌرتمً إلى مْنزلة الربوبٌة؛ فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص عبد من عباد هللا؛ فبل نمول
 إنه ٌرتفع حتى ٌكون رباً ٌملن النفع، والضرر، وٌعلم الؽٌب.

وٌتفرع عنها أن من آتاه هللا من فضله من العلم، وؼٌره ٌنبؽً أن ٌكون أعبد هلل من ؼٌره؛ ألن هللا 
وجّل  تعالى أعطاه من فضله؛ فكان حمه علٌه أعظم من حمه على ؼٌره؛ فكلما عظم اإلحسان من هللا عزّ 

استوجب الشكر أكثر؛ ولهذا كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌموم فً اللٌل حتى تتورم لدماه؛ فمٌل له فً ذلن؛ فمال: "أفبل أكون 
 . "(ٖ)عبداً شكوراً 

وٌتفرع عنها فرع ثالث: أن بعض الناس اؼتر بما آتاه هللا من العلم، فٌتعالى فً نفسه، وٌتعاظم حتى 
 حك؛ فُحِرم فضل العلم فً الحمٌمة.إنه ربما ال ٌمبل ال

 .من فوابد اآلٌة: أن العموبات تتراكم بحسب الذنوب جزاًء وفالاً؛ لموله تعالى: }فباءوا بؽضب على ؼضب{.2
. ومنها: أن المستكبر ٌعالب بنمٌض حاله؛ لموله تعالى: }عذاب مهٌن{ بعد أن ترفعوا؛ فعولبوا بما ٌلٌك 1

 سبحانه وتعالى فً خلمه؛ لال هللا تعالى: }فكبلًّ أخذنا بذنبه{ ]العنكبوت: بذنوبهم؛ وعلى هذا جرت سنة هللا
 [.ٕٙ[، ولال تعالى: }جزًءا وفالاً{ ]النبؤ: ٓٗ
 . ومنها: أن اإلظهار فً موضع اإلضمار من أسالٌب الببلؼة، وفٌه من الفوابد ما سبك ذكره لرٌباً.5

، لموله تعالى: }فباءوا بؽضب على ؼضب{؛ والؽضب من . ومنها: إثبات الؽضب من هللا سبحانه وتعالىٓٔ
 صفات هللا الفعلٌة المتعلمة بمشٌبته؛ وهكذا كل صفة من صفات هللا تكون على سبب.

. كما ولد استدل بعض العلماء بهذه اآلٌة على جواز لعن الكافر المعٌن؛ ولكن ال دلٌل فٌها؛ ألن اللعن ٔٔ
م هو خبر من هللا عّز وجّل، وال ٌلزم منه جواز الدعاء به؛ وٌدل على الوارد فً اآلٌة على سبٌل العموم؛ ث

، ألبمة الكفر، فنهاه هللا عن ذلن؛ وألن (ٔ)منع لعن المعٌن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: "اللهم العن فبلناً، وفبلناً"
ال النبً ملسو هيلع هللا ىلص "ال تسبوا األموات؛ فإنهم لد الكافر المعٌن لد ٌهدٌه هللا لئلسبلم إن كان حٌاً؛ وإن كان مٌتاً فمد ل

 .(ٔ) (ٕ)أفضوا إلى ما لدموا"
 المرآن

ٌْنَا َوٌَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ  ُ لَالُوا نُْإِمُن بَِما أُْنِزَل َعلَ ل ا ِلَما }َوإِذَا لٌَِل لَُهْم آِمنُوا بَِما أَْنَزَل َّللا  َمعَُهْم َوهَُو اْلَحكُّ ُمَصّدِ
ِ ِمْن لَْبُل إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )  [1ٔ({ ]البمرة : 1ٔلُْل فَِلَم تَْمتُلُوَن أَْنبٌَِاَء َّللا 

 التفسٌر:

                                                             

، كتاب 5ٙٔٔ؛ وأخرجه مسلم صٖٓٔٔ: لٌام النبً ملسو هيلع هللا ىلص اللٌل، حدٌث رلم ٙ، كتاب التهجد، باب 11أخرجه البخاري ص )ٖ(
 .1ٔ5ٕ[ 25] 2ٕٔٗ: إكثار األعمال واالجتهاد فً العبادة، حدٌث رلم 1ٔصفة المٌامة والجنة والنار، باب 

 .5ٙٓٗ: )لٌس لن من األمر شًء(، حدٌث رلم ٕٕ، كتاب المؽازي، باب ٖٖٖأخرجه البخاري ص )ٔ(
 .5ٖٖٔ: ما ٌنهى من سب األموات، حدٌث رلم 52، كتاب الجنابز، باب 5ٓٔأخرجه البخاري ص )ٕ(
 .٘٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
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ق بما أنزل هللا على أنبٌابنا،  لوا بما أنزل هللا من المرآن، لالوا: نحن نصّدِ وإذا لال بعض المسلمٌن للٌهود: صّدِ
ن، وهو الحك مصدلًا لما معهم. فلو كانوا ٌإمنون بكتبهم حمًا آلمنوا بالمرآن الذي وٌجحدون ما أنزل هللا بعد ذل

 : إن كنتم مإمنٌن بما أنزل هللا علٌكم، فلماذا لتلتم أنبٌاء هللا ِمن لبل؟-ٌا دمحم-صدَّلها. لل لهم 

وإذا لال النبً صلى َّللّا علٌه وسلم وأصحابه لٌهود المدٌنة  :[، " أي5ٔ}َوإِذَا لٌَِل لَُهْم {]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٔ)وما حولها"

لال ابن عثٌمٌن:" وأبهم المابل لٌكون شامبلً لكل من لال لهم هذا المول: إما الرسول صلى هللا علٌه  
  .(ٕ)وسلم وإما ؼٌره"

ُ{]البمرة:   .(ٖ)بما أنزل هللا من المرآن وصّدلوه واتبعوه"[، "أي آمنوا 5ٔلوله تعالى:}آِمنُوا بَِما أَْنَزَل َّللاَّ
 .(ٗ)المرآن" :لال الثعلبً:" ٌعنً 
 .(٘)لال المراؼً:" آمنوا بالمرآن الذي أنزله َّللّا" 

لوا به مع لبوله، واإلذعان له، ألن اإلٌمان شرعاً: التصدٌك مع المبول،  :أي"لال ابن عثٌمٌن:  صّدِ
ً حتى ٌكون لاببلً مذعناً؛ والدلٌل على ذلن أن أبا طالب كان  واإلذعان؛ ولٌس كل من صدق ٌكون مإمنا

  .(ٙ)مصدلاً برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌكن مإمناً؛ ألنه لم ٌمبل، ولم ٌذعن"
َنا{]البمرة: تعالى:لوله   ٌْ [، "أي ٌكفٌنا اإِلٌمان بما أنزل علٌنا من 5ٔ}لَالُواْ نُْإِمُن بَِمآ أُْنِزَل َعلَ
 .(2)التوراة"
 .(1)التوراة" :لال الثعلبً:" ٌعنً 
 .(5)لال الماسمً:"أي : من التوراة، وال نمّر إال بها" 
لى أنبٌاء بنى إسرابٌل كالتوراة لال المراؼً:" لالوا نحن داببون على اإلٌمان بما أنزل ع 
 .(ٓٔ)وؼٌرها"
 .(ٔٔ)[، "ٌعنً وٌجحدون بما وراء التوراة"5ٔلوله تعالى :}َوٌَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ{]البمرة: 
 .(ٕٔ)بما سواه وبعده" :أي لال الثعلبً:" 
 .(ٖٔ)لال الزجاج:" معناه: وٌكفرون بما بعده، أي بما بعد الذي أنزل علٌهم" 
 .(ٗٔ)لالوا ما لالوا وهم ٌكفرون بما بعده" :الماسمً:" أيلال  
 .(٘ٔ)وهم ٌكفرون بما سوى التوراة وهو المرآن" :لال المراؼً:" أي 

                                                             

 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .52ٕ-5ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٕ٘/ٔالثعلبً:( تفسٌر ٗ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .52ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٖٔ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 . 1ٖٗ/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( معانً المرآن:ٖٔ)
 .ٖٔ٘/ٔالتؤوٌل: ( محاسنٗٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘ٔ)
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ما وراء هذا الكبلم  ، كما ٌمال للرجل المتكلم بالحسن:«سوى»، فً هذا الموضع {وراءه}وتفسٌر  
الكبلم، فكذلن معنى لوله : }وٌكفرون بما وراءه{، أي شًء، ٌراد به : لٌس عند المتكلم به شًء سوى ذلن 

 .(ٔ)بما سوى التوراة، وبما بعدها من كتب هللا التً أنزلها إلى رسله
  .(ٕ)جمٌعا ٌكون خلؾ ولّدام" «الوراء»لال ابن منظور: " 

  .(ٖ): المّدام، وهو من األضداد"«الوراء»: الخلؾ، و«الوراء»وعند ابن درٌد: 
ا السَِّفٌنَةُ فََكاَنْت  :«وراء»خلؾ و :«وراء»األصمعً: "وولال أبو سعٌد  لّدام، لال جّل ثناإه: }أَمَّ

[، وكان 25{ ]الكهؾ : ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ اْلبَْحِر فَؤََرْدُت أَْن أَِعٌبََها َوَكاَن َوَراَءهُْم َمِلٌن ٌَؤُْخذُ كُلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصبًا
 :(ٗ)وراءهم أي: لّدامهم، ولال الشاعر

 وطاعتً        ولومً تمٌم والفبلة ورابٌا أٌرجو بنو مروان سمعً
 .(٘)"، أي: لّدامً«ورابٌا»فموله 

 ق.(ٙ). وهً من األضداد"«لدام»، ولد تكون بمعنى «خلؾ» :بمعنى :«وراء»ولال الجوهري :"  
َوَراَء  ومنه لول إبراهٌم علٌه السبلم فً حدٌث الشفاعة : " إِنََّما كُْنُت َخِلٌبًل ِمنْ "اإلمام المرطبً: لال  

 .(1): ولد الولد أٌضا«الوراء»، و(2)َوَراَء"
و التواري، فكل  ،المواراة:، ومنها «لّدام»، وبمعنى «خلؾ»: تكون بمعنى«وراء»ولال ابن لتٌبة: " 

 .(5)، كان لّدامن أو خلفن"«وراء»ما ؼاب عن عٌنٌن فهو 
فً المرآن الكرٌم فً مواضع مختلفة،  فّسر اإلمام ابن لتٌبة الكلمة  «وراء» وفً صدد شرحه لكلمة 

ِفٌنَةُ فََكاَنْت ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ اْلبَْحِر فَؤَرَ  ا السَّ ْدُت بحسب السٌاق الذي وردت فٌه، فمثبل: فً لوله تعالى: }أَمَّ
 -هنا-«وراء»[، رجح ابن لتٌبة أن تكون25ٌنٍَة َؼْصبًا{ ]الكهؾ : أَْن أَِعٌبََها َوَكاَن َوَراَءهُْم َمِلٌن ٌَؤُْخذُ ُكلَّ َسفِ 

ٌْبًا َواَل  ، وفً لراءة ابن عباس: وفً لوله تعالى:«أمام»بمعنى  }ِمْن َوَرابِِهْم َجَهنَُّم َواَل ٌُْؽنًِ َعْنُهْم َما َكَسبُوا َش
ِ أَْوِلٌَاَء َولَُهْم َعذَاٌب  عُهُ َٓٔعِظٌٌم{ ]الجاثٌة : َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ [: أي أمامهم، وكذا فً لوله تعالى: }ٌَتََجرَّ

ٌٍِّت َوِمْن َوَرابِِه َعذَاٌب َؼِلٌظٌ{ ]إبرا  [.2ٔهٌم : َواَل ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ َوٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِمْن كُّلِ َمَكاٍن َوَما ُهَو بَِم

                                                             

 . 1ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٓٙ/ٙ( اللسان: ٕ)
 .5ٖٕ، 1ٓ/ٖ، وانظر: مجمل اللؽة: ٖٕٙ/ٔ( جمهرة اللؽة، ٖ)
.  ولٌل انه لفرزدق انشده حٌن هرب من الحجاج)معجم ٔٙٗ/ٕ( البٌت لسوار بن المضرب السعدي، انظر: خزانة األدب: ٗ)

 (:1ٗٗ/ٕلدان: الب
 ترجو بنو مروان سمعً وطاعتً،      وخلفً تمٌم والفبلة أمامٌا؟

 .ٕٓ( أضداد األصمعً: ٘)
 ( مختار الصحاح: )ورى(.ٙ)
ُد ْبُن َطِرٌِؾ ْبِن َخِلٌفَةَ 5٘ٔ( صحٌح مسلم، كتاب اإلٌمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فٌها: )2) ثَنَا ُمَحمَّ  (، لال اإلمام مسلم: " َحدَّ

، َعْن أَِبً َحاِزٍم، َعْن أَبًِ هُرَ  ًُّ ثََنا أَبُو َماِلٍن اأْلَْشَجِع ٌٍْل، َحدَّ ُد ْبُن فَُض ثَنَا ُمَحمَّ ، َحدَّ ًُّ ٌْفَةَ، اْلبََجِل ٍ، َعْن ُحذَ ًّ ٌَْرةَ، َوأَبُو َماِلٍن، َعْن ِرْبِع
ٌِْه َوَسلََّم  ٌَْجَمُع هللاُ تَبَاَرَن َوتَعَاَلى النَّاَس، فٌََمُوُم اْلُمْإِمنُوَن َحتَّى تُْزلََؾ لَُهُم اْلَجنَّةُ، : " -[12ٔ]-لَااَل: لَاَل َرسُوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌَا أَبَاَنا، اْستَْفِتْح لََنا اْلَجنَّةَ، فٌََمُوُل: َوَهْل أَْخَرَجكُْم ِمَن اْلَجنَِّة إِ  آَدَم، لَْسُت بَِصاِحِب ذَِلَن، اْذَهبُوا  الَّ َخِطٌبَةُ أَبٌِكُمْ فٌََؤْتُوَن آَدَم، فٌََمُولُوَن: 
ِمْن َوَراَء َوَراَء، اْعِمُدوا إِلَى ُموسَى  إِلَى اْبِنً إِْبَراِهٌَم َخِلٌِل هللاِ "، لَاَل: " فٌََمُوُل إِْبَراِهٌُم: لَْسُت بَِصاِحِب ذَِلَن، إِنََّما كُْنُت َخِلٌبًل 

ٌِْه َوَسلََّم الَِّذي كَ  ٌِْه َوَسلََّم، فٌََمُوُل: لَْسُت بَِصاِحِب ذَِلَن، اْذَهبُوا إِ َصلَّى هللاُ َعَل لَى ِعٌَسى لََّمهُ هللاُ تَْكِلًٌما، فٌََؤْتُوَن ُموَسى َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌِْه َوَسلََّم: لَْسُت بَِصاِحِب ذَِلَن، فٌََؤْتُوَن ُمَحمَّ  ٌِْه َوَسلََّم، فٌََمُوُم فٌَُْإذَُن لَهُ، َكِلَمِة هللاِ َوُروِحِه، فٌََمُوُل ِعٌَسى َصلَّى هللاُ َعلَ ًدا َصلَّى هللاُ َعلَ

لُكُْم َكاْلَبْرقِ  ٌَُمرُّ أَوَّ َراِط ٌَِمًٌنا َوِشَمااًل، َف ِحُم، فَتَمُوَماِن َجنَبَتًَِ الّصِ ٍء َكَمّرِ َوتُْرَسُل اأْلََمانَةُ َوالرَّ ًْ ً أَيُّ َش  " لَاَل: لُْلُت: بِؤَِبً أَْنَت َوأُّمِ
ٌحِ، ثُمَّ الْ  ٌٍْن؟ ثُمَّ َكَمّرِ الّرِ ٌَْرِجُع ِفً َطْرفَِة َع ٌَْؾ ٌَُمرُّ َو َجاِل، تَْجِري بِِهْم بَْرِق؟ لَاَل: " أَلَْم تََرْوا إَِلى اْلبَْرِق َك ٌِْر، َوَشّدِ الّرِ َكَمّرِ الطَّ

َراِط ٌَمُوُل: َرّبِ َسلِّْم  ٌَْر إاِلَّ َزْحفًا أَْعَمالُُهْم َونَبٌُِّكُْم لَابٌِم َعلَى الّصِ ُجُل فبََل ٌَْستَِطٌُع السَّ َسلِّْم، َحتَّى تَْعِجَز أَْعَماُل اْلِعبَاِد، َحتَّى ٌَِجًَء الرَّ
َراِط َكبَلِلٌُب ُمعَلَّمَةٌ َمؤُْموَرةٌ بِؤَْخِذ َمِن اُِمَرْت بِِه، فََمْخُدوٌش نَاجٍ، َوَمْكُدوٌس فًِ»"، لَاَل:  َوالَِّذي نَْفُس أَبًِ « ارِ النَّ  َوفًِ َحافَتًَِ الّصِ

ٌَْرةَ بٌَِِدِه إِنَّ لَْعَر َجَهنََّم لََسْبعُوَن َخِرٌفًا".  هَُر
 .5ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .2٘-ٙ٘. وانظر: األضداد: ٘ٗٔ( تؤوٌل مشكل المرآن: 5)
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، ولٌس بالمعنى المتبادر إلى الذهن، وهو «أمام»فً اآلٌات السابمة جاءت بمعنى «وراء» فالكلمة 
 الكلمة على وجهٌن: فً اشتماق، ولد اختلؾ «خلؾ»معنى

عُهُ َواَل ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ  أحدهما: أنها مشتمة من التواري، أي: اإلستتار، لال اإلمام الشوكانً: " لال النحاس: }ٌَتََجرَّ
ٌٍِّت َوِمْن َوَرابِِه َعذَاٌب َؼِلٌظٌ{ ]إبراهٌم : َوٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِمْن كُّلِ َمَكاٍن َوَما هُ  [ فموله تعالى: "رَوِمْن 2َٔو بَِم

َوَرابِِه{ أي: من أمامه، ولٌس من األضداد، ولكنه من توارى، أي: استتر، فصارت جهنم من وراءبه، ألنها ال 
 .(ٔ)ترى"

  .«خلؾ»بمعنى:  -هنا-والثانً: أنها على بابها، فهً
ٌَاَء وَ  لال ابن عطٌة: ِ أَْوِل ٌْبًا َواَل َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ لَُهْم }ِمْن َوَرابِِهْم َجَهنَُّم َواَل ٌُْؽنًِ َعْنُهْم َما َكَسبُوا َش

هو عندي على بابه، وذلن أن هذه األلفاظ إنما تجًء  {َوَرابِِهمْ }[ فموله تعالى: "َٓٔعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]الجاثٌة : 
ان، وذلن أن الحدث الممدم الموجود هو: األمام، والذي ٌؤتً بعده هو: الوراء، وهو ما خلؾ، مراعً بها الزم

 .(ٕ)وذلن بخبلؾ ما ٌظهر بادي الرأي.."
وهكذا فمد لوحظ كٌؾ تردد المفسرٌن بٌن المعنٌٌن، ؼٌر جازمٌن بؤحد الوجهٌن، ولعل السبب هو أن  

ة إلى مزٌد من الداللبل المحٌطة بالنص لترجٌح إحدى مثل هذه الظاهرة ٌحصل فٌها األشكال، فهً محتاج
 هذه الدالالت على األخرى.

 :جاءت فً المرآن على عدة معانً من أشهرها ثبلثة «وراء»ٌتبٌّن لنا مما سبك بؤن كلمة  
 :زمانٌاً ومكانٌاً  «أمام»بمعنى:  ،«وراء»األول: 

ً  «أمام»فمن أمثلتها بمعنى   لول هللا جل وعبل: }لَعَلًِّ أَْعَمُل َصاِلًحا فٌَِما تََرْكُت َكبلَّ ِإنََّها  ،زمانٌا
عُهُ َٓٓٔكِلَمةٌ هَُو لَابِلَُها َوِمْن َوَرابِِهْم بَْرَزٌخ ِإلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن{ ]المإمنون :  ٌَتََجرَّ [، ولوله تعالى: }

ٌٍِّت َوِمْن َوَرابِِه َعذَاٌب َؼِلٌٌظ{ ]إبراهٌم : َواَل ٌََكاُد ٌُِسٌؽُهُ َوٌَؤِْتٌِه اْلَمْوُت ِمْن كُ  ّلِ َمَكاٍن َوَما هَُو بَِم
[، ٌعنى هذا بمستمبل أٌامه فحٌاة البرزخ والعذاب المتوعد به أهل النار لم ٌؤِت بعد، وإنما هو 2ٔ

 .أمام المتوعد به
ً  «أمام»بمعنى  «وراء»وأما   ا السَِّفٌنَةُ فََكاَنْت ٌمول هللا جل وعبل على لسان الخضر: ، مكانٌا }أَمَّ

{ ]الكهؾ : ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ اْلبَْحِر فَؤََرْدُت أَْن أَِعٌبََها َوَكاَن َوَراَءهُْم َمِلٌن ٌَؤُْخذُ كُلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصبًا
ِلٌن ٌَؤُْخذُ كُلَّ َسِفٌنٍَة َؼْصًبا{ ٌعنً أمامهم مكاناً 25 ملن ٌؤخذ كل سفٌنة [  فموله تعالى:}َوَراءهُم مَّ

 فً المرآن بمعنى: أمام. «وراء»ؼصبا، فؤول معانً 

 ، وهو األصل فً استخدامها اللؽوي:«خلؾ»الثانً: وتؤتً بمعنى 
ِ َواتََّخْذتُُموهُ    ٌْكُْم ِمَن َّللاَّ لال هللا جل وعبل على لسان العبد الصالح شعٌب: }لَاَل ٌَا لَْوِم أََرْهِطً أََعزُّ َعلَ

[، وظهر اإلنسان خلفه ولٌس أمامه، فموله: }َواتََّخْذتُُموهُ 5َٕوَراَءكُْم ِظْهِرًٌّا إِنَّ َربًِّ بَِما تَْعَملُوَن ُمِحٌطٌ{ ]هود : 
ًٌّا{ نص بؤنها تؤتً بمعنى وَ   .«خلؾ»َراءكُْم ِظْهِر

 :«بعد»أو  «ؼٌر»ومن أشهر معانٌها:  الثالث:
اتُكُْم َوَخااَلتُكُْم َوبََناُت اأْلَِخ  لال هللا تعالى فً النساء:   َهاتُكُْم َوبَنَاتُكُْم َوأََخَواتُكُْم َوَعمَّ ٌْكُْم أُمَّ َمْت َعلَ }ُحّرِ

تًِ فِ َوبَنَاُت اأْلُْخِت َوأُ  َهاُت نَِسابِكُْم َوَربَابِبُكُُم البلَّ َضاَعِة َوأُمَّ تًِ أَْرَضْعنَكُْم َوأََخَواتُكُْم ِمَن الرَّ َهاتُكُُم البلَّ ً مَّ
ٌْكُْم وَ  تًِ َدَخْلتُْم بِِهنَّ فَإِْن لَْم تَكُونُوا َدَخْلتُْم بِِهنَّ فَبَل ُجنَاَح َعلَ بَلبُِل أَْبنَابِكُُم الَِّذٌَن ِمْن حَ ُحُجوِركُْم ِمْن نَِسابِكُُم البلَّ

َ َكاَن َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء :  ٌِْن إِالَّ َما لَْد َسلََؾ إِنَّ َّللاَّ ٌَْن اأْلُْختَ َمْت ٖٕأَْصبَلبِكُْم َوأَْن تَْجَمعُوا بَ [، فمال}ُحِرّ
ا وَ  َهاتُكُْم{ ثم ذكر المحصنات ثم لال: }َوأُِحلَّ لَكُم مَّ ٌْكُْم أُمَّ َراء ذَِلكُْم{ أي ما بعد ذلن، ومنه لوله تعالى: َعلَ

 [.2ٔ}َواْمَرأَتُهُ لَابَِمةٌ فََضِحَكْت فَبَشَّْرَناَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق ٌَْعمُوَب{ ]هود : 

                                                             

 .ٖٙٔ/ٗ( تفسٌر الشوكانً: ٔ)
 .ٖٗ/ٔٔ( نمبل عن المرطبً فً تفسٌره: ٕ)
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ُر ( إِالَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو مَ ٘ولال جل وعبل: }َوالَِّذٌَن هُْم ِلفُُروِجِهْم َحافِظُوَن )  ٌْ ٌَْمانُُهْم فَإِنَُّهْم َؼ ا َملََكْت أَ
[، فموله تعالى)َوَراَء ذَِلَن( أي 2 - ٘({ ]المإمنون : 2( فََمِن اْبتَؽَى َوَراَء ذَِلَن فَؤُولَبَِن هُُم اْلعَاُدوَن )َٙملُوِمٌَن )
 ؼٌر ذلن.

ٌّز المعنى للت: وهذا مما ٌُمٌِّز اللؽة العربٌة عن ؼٌرها من اللؽات، والملَكة العربٌ  ة لادرة على أن تُم
  المناسب للسٌاق.

لًا ِلَما َمعَُهْم {]البمرة:  ً لما معهم من كبلم 5ٔلوله تعالى:}َوهَُو اْلَحكُّ ُمَصّدِ [، "مع أنه هو الحك موافما
 .(ٔ)هللا"

 .(ٕ)لال الماسمً:" وفٌه رّد لممالتهم، ألنهم إذا كفروا بما ٌوافك التوراة فمد كفروا بها" 
ُق ما معهم"   .(ٖ)لال الزجاج:" فهذا ٌدل على أنهم لد كفروا بما معهم إْذ كفروا بما ٌَُصّدِ
لًا ِلَما َمعَُهْم {، فٌه إشارة إلى ما ٌدل على وجوب اإلٌمان بدمحم صلى هللا   ولوله تعالى}َوُهَو اْلَحكُّ ُمَصّدِ

 :(ٗ)علٌه وسلم، وبٌانه من وجهٌن
{ أنه لما ثبتت نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بالمعجزات التً ظهرت علٌه، إنه أحدهما: ما دل علٌه لوله تعال ى:}َوهَُو اْلَحكُّ

علٌه الصبلة والسبلم أخبر أن هذا المرآن منزل من عند هللا تعالى وأنه أمر المكلفٌن باإلٌمان به وكان اإلٌمان 
بعض الكتب مع الكفر ببعض األنبٌاء وبعض به واجبا ال محالة، وعند هذا ٌظهر أن اإلٌمان ببعض األنبٌاء و

 الكتب محال.
لًا ِلَما َمعَُهْم{، وتمرٌره من وجهٌن:  والثانً:ما دل علٌه لوله:}ُمَصّدِ

األول: أن دمحما صلوات هللا وسبلمه علٌه لم ٌتعلم علما وال استفاد من أستاذ، والثانً: أن المرآن ٌدل على 
أخبر هللا تعالى عنه أنه مصدق للتوراة وجب اشتمال التوراة على اإلخبار عن نبوته، وإال لم نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فلما 

ٌكن المرآن مصدلا للتوراة بل مكذبا لها وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة دمحم علٌه الصبلة والسبلم وهم لد 
مرآن وبنبوة دمحم علٌه الصبلة اعترفوا بوجوب اإلٌمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب اإلٌمان بال

 والسبلم.
ٌَآَء هللا ِمن لَْبُل{]البمرة:  [، " أي لل لهم ٌا دمحم إِذا كان إٌمانكم بما فً 5ٔلوله تعالى: }لُْل فَِلَم تَْمتُلُوَن أَْنبِ

 .(٘)التوراة صحٌحا، فلم كنتم تمتلون أنبٌاء هللا من لبل؟"
ٌْنَا{، أي: أّي كتاب جّوز لال الواحدي:" هذا تكذٌب من هللا تعالى   لهم فً لولهم: }نُْإِمُن بَِما أُْنِزَل َعلَ

 .(ٙ)فٌه لتل نبً، وأّي دٌن وإٌمان جّوز فٌه ذلن"
 .(2)لال ابن األنباري: أي:" فلم تولٌتم آباءكم الماتلٌن ورضٌتم ما كانوا علٌه، وصوبتم أفعالهم" 
 .(1)لال المرطبً: أي" فلم رضٌتم بمتل األنبٌاء " 
 .(5)لال الزجاج: "أْي: أيُّ كتاب ُجّوز فٌه لتل نبً، وأي دٌن وإٌمان ُجوز فٌه" 
لال الماسمً: أي:"فلم لتلتم األنبٌاء الذٌن جاءوكم بتصدٌك التوراة التً بؤٌدٌكم وأنتم تعلمون صدلهم،  

راء والتشهً كما لال لتلتموهم بؽٌا وعنادا، واستكبارا على رسل هللا، فلستم تتبعون إال مجرد األهواء واآل
 .(ٓٔ)[ "12]البمرة: تعالى أَفَكُلَّما جاَءكُْم َرسُوٌل بِما ال تَْهوى أَْنفُسُكُُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِرٌماً َكذَّْبتُْم َوفَِرٌماً تَْمتُلُوَن 

                                                             

 .5ٙ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٔ)
 .ٖٔ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .2ٗ/!ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .2ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٗ)
 .5ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٙ٘ٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .ٕٙ-ٕ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: ٙ٘ٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)

 
 .ٖٔ٘/ٕ. وانظر: تفسٌر الطبري: ٖٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 1)
 .2٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: 5)
 .ٕٖ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
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 .(ٔ)لال السدي:" فمال هللا وهو ٌعٌرهم: }فلم تمتلون أنبٌاء هللا من لبل إن كنتم مإمنٌن{" 
 .(ٖ()ٕ)البٌضاوي: "وإنما أسنده إلٌهم، ألنه فعل آبابهم، وأنهم راضون به عازمون علٌه"لال  
ِ{، مهموزاً فً جمٌع المرآن   .(ٗ)ولرأ نافع وحده }أَْنبٌِاَء َّللاَّ

 .(٘)[، " أي إن كنتم معتمدٌن اإلٌمان"5ٔلوله تعالى:}إِْن كُْنتُْم ُمْإِمِنٌَن{]البمرة: 
 .(ٙ)إمنٌن بما نزل هللا علٌكم كما زعمتم"لال الطبري:" إن كنتم م 
 .(2)لال الماسمً:" أي إن كنتم صادلٌن فً دعواكم اإلٌمان بما أنزل إلٌكم" 

 .(1)لال ابن إسحاق:" إن كنتم صدلتم نبًٌ، بما جاءكم به عنً"

م لال المرطبً: "رد من هللا تعالى علٌهم فً لولهم إنهم آمنوا بما أنزل علٌهم، وتكذٌب منه له 
 .(5)وتوبٌخ"
 :(ٓٔ)[،  وجهان من التفسٌر5ٔوٌحتمل لوله تعالى: :}إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{]البمرة: 

 أحدهما: ما كنتم مإمنٌن.
 والثانً: إِنَّ إٌِمانكم لٌس بإٌمان.

ِ ِمْن ولد اختلؾ أهل اللؽة فً ابتداء الخبر على لفظ المستمبل، فً لوله تعالى}لُْل فَِلَم تَْمتُلُوَن أَْنبِ   ٌَاَء َّللاَّ
 :(ٔٔ)[، على لولٌن5ٔلَْبُل{]البمرة:

أحدهما: إن الخطاب لمن ُشوِهَد من أهل مكةَ ومْن ؼاب خَطاٌب واحد، فإذا لَتَل أْسبلفُهم األنبٌاَء وهم 
 ُمِمٌُمون على ذلن المذهب فمد َشَركُوهم فً لَتِْلهْم.

 :(ٕٔ)الشاعروالثانً: ولٌل: ِلَم َرضٌتُم بذلن الفعل، ومنه لول 
 إذا ما انتسبنا، لم تلدنً لبٌمة         ولم تجدي من أن تُِمري به بُدَّا 

 فالجزاء للمستمبل، والوالدة كلها لد مضت، وذلن أن المعنى معروؾ، فجاز ذلن. 
لال الزجاج: "وهذا المول الثانً ٌرجع إلى معنى األول، وإنما جاز أْن ٌُذكر هنا لفظُ االستمبال  
المضً لموله }من لبل{، ودلٌل ذلن لوله:} لُْل لَْد َجاَءكُْم ُرسٌُل ِمْن لَْبِلً بِاْلبٌَِّنَاِت َوبِالَِّذي لُْلتُْم فَِلَم  والمعنى،

 .(ٖٔ)لَتَْلتُُموهُْم{، فموله: }فلم تَمتلون{، بمنزلة " فلم لتلتم"

                                                             

 .2٘ٔ/ٔ(ب: 5ٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
: "إنها ستكون أمراء، تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فمد برئ ومن كره -ملسو هيلع هللا ىلص  -( وفً معناه حدٌث أم سلمة لالت: لال رسول هللا ٖ)

: "إن الخطٌبة إذا عملت فً األرض -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولوله  ٕٔٙ/ 1سلم، ولكن من رضً وتابع" رواه ابن أبً شٌبة فً "المصنؾ" فمد 
 كان من ؼاب عنها ورضٌها كمن حضرها، ومن شهدها وسخطها كان كمن ؼاب عنها وأنكرها" رواه أبو داود.

 .5ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .ٖٔ٘/ٕ. وانظر: تفسٌر الطبري: ٖٓ/ٕلمرطبً: ( تفسٌر ا٘)
 .ٖٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٖ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .2٘ٔ/ٔ(: 5ٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٖٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 5)
 .2٘ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج:ٓٔ)
 .ٖٗ٘-ٖٓ٘/ٕ، وتفسٌر الطبري: 2٘ٔ/ٔ(لنظر:  معانً المرآن للزجاج :ٔٔ)
لال : " فً حاشٌة السٌوطً " لابله زابدة ابن صعصعة الفمعسً ، ٌعرض  ٕ٘:  ٔ(فً حاشٌة األمٌر على مؽنى اللبٌب ٕٔ)

ولبل  21ٔ،  ٔٙ. و ومعانى الفراء :  ٖٖبزوجته ، وكانت أمها سرٌة " ، ولم ٌنسبه السٌوطً فً شرحه على شواهد المؽنى : 
 البٌت ٌمول المرأته:

 رمتنى عن لوس العدو ، وباعدت       عبٌدة ، زاد هللا ما بٌننا بعدا 
 .2٘ٔ/ٔ( معانً المرآن :ٖٔ)
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مستمر، أال ترى أن  لال ابن عطٌة:" وفابدة سوق المستمبل فً معنى الماضً اإلعبلم بؤن األمر 
 .(ٔ)ولما كانوا راضٌن بفعل أسبلفهم بمً لهم من لتل األنبٌاء جزء" -ملسو هيلع هللا ىلص  -حاضري دمحم 

للت: إن التؽبٌر عن الفعل الماضً بالمستمبل، جابز فً كبلم العرب، وذلن فٌما كان بمنزلة الصفة،  
ٌَْماَن ...{ ]البمرة : كما لال جل ثناإه : }َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّ  [، أي : ما تلت، وكما لال ٌَٕٓٔاِطٌُن َعلَى ُمْلِن سُلَ

 : (ٕ)الشاعر
 ولمد أمر على اللبٌم ٌسبنً        فمضٌت عنه وللت ال ٌعنٌنً 

فموله:)ولمد أمر( أي: ولمد مررت، واستدل على أن ذلن كذلن، بموله :)فمضٌت عنه(، ولم ٌمل :  
 )فؤمضً عنه(.

 :(ٖ)لول الشاعرومنه  
 وإنً آلتٌكم تََشكَُّر ما مضى        من األمر، واْسِتٌجاَب ما كان فً ؼد 

 : (ٗ)ٌعنً بذلن : ما ٌكون فً ؼد، ومنه لول الحطٌبة 
 شهد الحطٌبة ٌوم ٌلمى ربه          أن الولٌد أحك بالعذر 

 :(٘)ٌعنً : ٌشهد، وكما لال اآلخر 
فان  فما أضحً وال أمسٌت إال          أرانً منكم فً َكوَّ

 فمال : أضحً، ثم لال : )وال أمسٌت(. 

                                                             

 .25ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
وؼٌرها كثٌر .  2ٓٔ، وشرح شواهد المؽنً :  2ٖٔ:  ٔ، الخزانة  ٙٔٗ:  ٔ( البٌت لرجل من بنً سلول، انظر: سٌبوٌه ٕ)

 ده بٌت آخر : ورواٌتهم جمٌعا " ثمت للت " . وبع
 ؼضبان ممتلبا علً إهابه      إنً وربن سخطه ٌرضٌنً

، واللسان )كون( ولد كان فً هذا الموضع "  5ٓٔ، وحماسة البحتري : ٙٗٔ( البٌت لطرمح بن حكٌم الطابً، انظر: دٌوانه: ٖ)
ا كان " . وصواب الرواٌة : " بشكرى " ، وهو خطؤ ، سٌؤتً من رواٌة الطبري على الصواب . وروى اللسان : " واستنجاز م

 فإنً آلتٌكم " فإنه لبله : 
 من كان ال ٌؤتٌن إال لحاجة       ٌروح بها فٌما ٌروح وٌؽتدى

 فإنً آلتٌكم . . . . ... . . . ........
. لالها  2ٗٙ، وسمط الآللا :  ٕٖ:  ٘، وأنساب األشراؾ  ٗٓٙ، واالستٌعاب :  1ٖٔ، ونسب لرٌش :  1٘(دٌوانه : ٗ)

الحطٌبة فً الولٌد بن عمبة بن أبً معٌط ، وكان من رجاالت لرٌش همة وسخاء . استعمله أبو بكر وعمر وعثمان ، فلما كان 
زمان عثمان ، رفعوا علٌه أنه شرب الخمر ، فعزله عثمان وجلده الحد ، وكان لهذا شؤن كبٌر ، فمال الحطٌبة ٌعذره وٌمدحه ، 

 وٌذكر عزله : 
 لمى ربه         أن الولٌد أحك بالعذرشهد الحطٌبة حٌن ٌ

 خلعوا عنانن إذ جرٌت، ولو        تركوا عنانن لم تزل تجري
 ورأوا شمابل ماجد أنؾ           ٌعطً على المٌسور والعسر

 فنزعت، مكذوبا علٌن، ولم        تردد إلى عوز وال فمر
 من ؼٌر لول الحطٌبة :لال مصعب بن عبد هللا الزبٌري فً نسب لرٌش : "فزادوا فٌها 

 نادى ولد تمت صبلتهم         أأزٌدكم؟ ثمبل وال ٌدري 
 لٌزٌدهم خمسا، ولو فعلوا        مرت صبلتهم على العشر

ولد أكثر الناس فٌما كان من خبر الولٌد ، وما كان من شعر الحطٌبة فٌه . وهذا نص من أعلم لرٌش بؤمر لرٌش ، على أن 
الحطٌبة ، متكذب على الولٌد ، لما كان له فً الشؤن فً أمر عثمان رضً هللا عنه . ولمد جلد الولٌدبن عمبة البٌتٌن لد نحلهما 

( لال : "لال 5ٙٔمكذوبا علٌه كما لال الحطٌبة ، فاعتزل الناس . وروى أبو العباس المبرد فً التعازي والمراثً )ورلة : 
ض الجزٌرة : "اللهم إن كان أهل الكوفة صدلوا على ، فبل تلك روحً منن الولٌد بن عمبة عند الموت ، وهو بالبلٌخ من أر

روحا وال رٌحانا ، وإن كانوا كذبوا على فبل ترضهم بؤمٌر وال ترض أمٌرا عنهم . انتمم لً منهم ، واجعله كفارة لما ال ٌعلمون 
 . من ذنوبً" . فلٌت أهل الشر كفوا ألسنتهم عن رجل من عمبلء الرجال وأشرافهم

. والكوفان )بتشدٌد الواو( : االختبلط والشدة والعناء . ٌمال : إنا  12ٔ(لم أعرؾ لابله ، وهو فً اللسان )كوؾ( والصاحبً : ٘)
 منه فً كوفان ، أي فً عنت وشماء ودوران واختبلط .
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لال السعدي:" رد علٌهم تبارن وتعالى هنا ردا شافٌا، وألزمهم إلزاما ال محٌد لهم عنه، فرد علٌهم  
{ فإذا كان هو الحك فً جمٌع ما اشتمل علٌه من اإلخبارات،  بكفرهم بالمرآن بؤمرٌن فمال: }َوهَُو اْلَحكُّ

 وامر والنواهً، وهو من عند ربهم، فالكفر به بعد ذلن كفر باهلل، وكفر بالحك الذي أنزله.واأل
لًا ِلَما َمعَُهْم{ أي: موافما له فً كل ما دل علٌه من الحك ومهٌمنا علٌه، فلم تإمنون بما   ثم لال: }ُمَصّدِ

 أنزل علٌكم، وتكفرون بنظٌره؟ هل هذا إال تعصب واتباع للهوى ال للهدى؟
وأٌضا، فإن كون المرآن مصدلا لما معهم، ٌمتضً أنه حجة لهم على صدق ما فً أٌدٌهم من الكتب، لبل 
سبٌل لهم إلى إثباتها إال به، فإذا كفروا به وجحدوه، صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبٌنة لٌس له 

فٌها وٌكذب بها؛ ألٌس هذا من  ؼٌرها، وال تتم دعواه إال بسبلمة بٌنته، ثم ٌؤتً هو لبٌنته وحجته، فٌمدح
 الحمالة والجنون؟ فكان كفرهم بالمرآن، كفرا بما فً أٌدٌهم ونمضا له.

ِ ِمْن لَْبُل   ثم نمض علٌهم تعالى دعواهم اإلٌمان بما أنزل إلٌهم بموله: }لُْل{ لهم: }فَِلَم تَْمتُلُوَن أَْنبٌَِاَء َّللاَّ
إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌِن"

(ٔ). 

 :الفوابد
من فوابد اآلٌة: أن المرآن كبلم هللا؛ لموله تعالى: } آمنوا بما أنزل هللا {؛ ألن ما أنزل هللا هو المرآن . وهو  ٔ.

كبلم؛ والكبلم لٌس عٌناً لابمة بذاتها؛ بل هو صفة فً ؼٌره؛ فإذا كان صفة فً ؼٌره، وهو نازل من عند هللا 
 لزم أن ٌكون كبلم هللا عّز وجّل..

 ّو هللا سبحانه وتعالى؛ ألنه إذا كان المرآن كبلمه، وهو نازل من عنده دلَّ على علّو المتكلم بهومنها: عل ٕ.

ومنها: كذب الٌهود فً لولهم: } نإمن بما أنزل علٌنا {؛ ألنهم لو آمنوا به آلمنوا بدمحم  ملسو هيلع هللا ىلص، كما لال تعالى:  ٖ.
ً عندهم فً التوراة واإلنجٌل ٌؤمرهم بالمعروؾ }الذٌن ٌتبعون الرسول النبً األمً الذي ٌجد ونه مكتوبا

 ..[ إلخ2٘ٔوٌنهاهم عن المنكر...{ ]األعراؾ: 
 ..ومنها: عتّو الٌهود، وعنادهم؛ ألنهم ٌمولون: ال نإمن إال بما أنزل علٌنا ٗ.
عنه ففٌه شبه  إلى الحك من هذه األمة، ولال: "المذهب كذا، وكذا" . ٌعنً وال أرجع ومنها: أن من ُدعً ٘.

من الٌهود . ألن الواجب إذا دعٌت إلى الحك أن تمول: "سمعنا وأطعنا"؛ وال تعارضه بؤي لول كان، أو 
 ..مذهب

 ومنها: وجوب لبول الحك من كل من جاء به. ٙ.

ومنها: إفحام الخصم بإلامة الحجة علٌه من فعله؛ ووجه ذلن أن هللا ألام على الٌهود الحجة على فعلهم؛  2.
نهم لالوا: نإمن بما أنزل علٌنا وهم لد لتلوا أنبٌاء هللا الذٌن جاءوا بالكتاب إلٌهم؛ فإن لولهم: } نإمن بما أل

ولهذا لال تعالى: } لل فلم تمتلون أنبٌاء  أنزل علٌنا { لٌس بحك؛ ألنه لو كانوا مإمنٌن حمٌمة ما لتلوا األنبٌاء؛
 هللا من لبل إن كنتم مإمنٌن{.

بحٌث انن لو جمعت  (ٕ)الٌهود لمتل األنبٌاء فً مواضع كثٌرةالمرآن حدثنا عن محاوالت  . ومنها : أن5

اآلٌات التً تحدثت عن هذه المضٌة، الستبان لن : أن لتل األنبٌاء، والؽدر بهم، كان هدفا ٌهودٌا خالصا، 
[  12،5ٔ، 1٘، ٔٙ] آٌات: –فً سورة البمرة  –إن شبت  –ٌسعى الٌهود الى تحمٌمه بكل وسٌلة، وألرأ ذلن 

[، وفى المابدة 2٘ٔ، ٘٘ٔ[ وفى سورة النساء آٌات: ]1ٖٔ، 1ٔٔ، ٕٔٔ، ٕٔوفً سورة آل عمران آٌات: ]

                                                             

 .5٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
والرسل أبمة للناس فً الخٌر واالبتبلء ، بل هم أعظم  (  لمد التضت حكمة هللا فً سنته الجارٌة على خلمه أن ٌكون األنبٌاءٕ)

ابتبلء إذ االبتبلء على لدر اإلٌمان ، لذا جرت سنن هللا فً إخراج األنبٌاء والرسل إما تسلٌطاً من الكفار واألعداء علٌهم ، وإما 
سل واألنبٌاء جرى التباعهم من هجرة ٌإمرون بها من لبل هللا ، وإما سٌاحة فً األرض تفكراً فً خلك هللا ، وما جرى للر

 حملة الرساالت والدعوات.                



ٔ2ٖ 

 

ٔ2ٖ 

 

من أعظم الجرابم بل إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:"إن أشد الناس عذابا ٌوم المٌامة من [، وال شن بؤن لتل األنبٌاء 2ٓآٌة ]
 ولد لتل بنو إسرابٌل عدة أنبٌاء هلل تعالى كما هو منصوص علٌه فً المرآن الكرٌم.، (ٔ)لتله نبً أو لتل نبٌا "

أجبن الناس، وأضعؾ  –فً  مٌدان المتال –وفى ممابل هذا الؽدر وتلن الخٌانة ٌصؾ المرآن الٌهود بؤنهم  
نٍَة أَْو ِمن َوَراء ُجُدٍر{ ]الحشر : }ال ٌَُماتِلُونَكُْم َجِمًٌعا إِالَّ فًِ لًُرى مُّ  !!الناس، للوب خاوٌة، وهمم هاوٌة  َحصَّ

ْنُهْم{ ]البمرة  ٗٔ ٌِْهمُ اْلِمتَاُل تََولَّْواْ إِالَّ لَِلٌبًل ّمِ ا كُتَِب َعلَ [. ثم تمتلا ٕٙٗ[. وهذا فً أحسن األحوال، وإال }فَلَمَّ
إِنَّا َهاهُنَا لَاِعُدون{ ]المابدة :  للوبهم رعبا، وخوفا، وجزعا، وفزعا فٌمولون: }فَاْذهـَْب أَنَت َوَربَُّن فَمَاتِبل

ٕٗ](ٕ). 
 المرآن

 [1ٕ({ ]البمرة : 1ٕ}َولَمَْد َجاَءكُْم ُموَسى بِاْلبٌَِّنَاِت ثُم  ات َخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن )
 التفسٌر:

ل ولمد جاءكم نبً هللا موسى بالمعجزات الواضحات الدالة على صدله،  كالطوفان والجراد والمُمَّ
والضفادع، وؼٌر ذلن مما ذكره هللا فً المرآن العظٌم، ومع ذلن اتخذتم العجل معبوًدا، بعد ذهاب موسى إلى 

 مٌمات ربه، وأنتم متجاوزون حدود هللا.
بالحجج  (ٖ)موسى" [، أي "ولل لهم لمد جاءكم5ٕ{ ]البمرة : بِاْلَبٌِّنَاتِ }َولَمَْد َجاَءكُْم ُموَسى  لوله تعالى: 

 .(ٗ)الباهرات"
 .(٘)والعبلمات الواضحات" -لال الثعلبً:أي" بالدالالت البلبحات 
 .(ٙ)لال أبو السعود:" أي وباهلل لمد جاءكم موسى ملتبسا بالمعجزات الظاهرةِ" 
موسى باآلٌات البٌنات على أمره وصدله  -ٌا معشر ٌهود بنً إسرابٌل  -ولمد جاءكم  لال الطبري:" 

 .(2)وصحة نبوته "

                                                             

.ولال الهٌثمً، علً بن 2ٓٗصٔم(، مسند أحمد، طبعة مإسسة لرطبة، مصر،ج1٘٘هـ/ٕٔٗ(أخرجه: ابن حنبل، أحمد،تـ)ٔ)
لال: فً  ٖٕٙص٘هـ، ج2ٓٗٔالماهرة،م(، فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد،طبعة دار الرٌان، ٘ٓٗٔهـ/1ٓ2أبً بكر،تـ)

 الصحٌح بعضه ورواه الطبرانً وفٌه لٌث بن أبً سلٌم وهو مدلس وبمٌة رجاله ثمات.
بؤن الرسل ممطوع بنصرهم من هللا _سبحانه_ وعصمتهم من المتل  -علٌهم الصبلة والسبلم-( الناظر لسٌرة األنبٌاء والرسلٕ)

ً فإن المرآن إذا لطع بالنصر عبر بلفظ الرسل كموله:بخبلؾ األنبٌاء ومن تتبع تعبٌر المرآن ر ُ أَلَْؼِلبَنَّ أَنَا  أى عجبا }َكتََب َّللاَّ
َ لَِويٌّ َعِزٌٌز{ ]المجادلة :  [، وإذا جاء ذكر المتل عبر 2ٔٔ[، }َولَمَْد َسبَمَْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرَسِلٌَن{ ]الصافات : َٕٔوُرسُِلً إِنَّ َّللاَّ

ِ َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوبَاُءوا بِؽَبلفظ  ٌَْن َما ثُِمفُوا إاِلَّ بَِحْبٍل ِمَن َّللاَّ لَّةُ أَ ٌِْهُم الذِّ ٌِْهُم اْلَمْسَكنَةُ النبٌٌن }ُضِربَْت َعلَ ِ َوُضِربَْت َعلَ َضٍب ِمَن َّللاَّ
ِ َوٌَْمتُلُوَن اأْلَنْ  ٌِْر َحّكٍ ذَِلَن بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن{ ]آل عمران : ذَِلَن بِؤَنَُّهْم َكانُوا ٌَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ ٌَاَء بِؽَ ُ ٕٔٔبِ [، }لَمَْد َسِمَع َّللاَّ

ٌَاَء بِؽٌَْ  ٌَاُء َسنَْكتُُب َما لَالُوا َولَتْلَُهُم اأْلَْنبِ َ فَِمٌٌر َونَْحُن أَْؼنِ لُوا َعذَاَب اْلَحِرٌِك{ ]آل عمران : ِر َحّكٍ َونَمُوُل ذُولَْوَل الَِّذٌَن َلالُوا ِإنَّ َّللاَّ
ٌِْر َحّكٍ َولَْوِلِهْم لُلُ 1ٔٔ ٌَاَء بِؽَ ِ َولَتِْلِهُم اأْلَْنبِ ٌَاِت َّللاَّ ٌَْها بِكُْفِرِهْم فبََل [، }فَبَِما َنْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم َوكُْفِرِهْم بِآ ُ َعلَ وبَُنا ُؼْلٌؾ َبْل َطبََع َّللاَّ

أن رسول األمة األول ال ٌمتل أبداً وال بد من تمكٌنه ونصره فً  –وعند هللا العلم  –[، والسبب ٘٘ٔ{ ]النساء : ٌُْإِمنُوَن إاِلَّ لَِلٌبًل 
ٍة بَِرسُوِلهِ  الدنٌا فعبلً. ودلٌل ذلن لوله _تعالى_ فً سورة ؼافر: ْت كُلُّ أُمَّ ْم }َكذَّبَْت لَْبلَُهْم لَْوُم نُوحٍ َواأْلَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم َوَهمَّ

ٌَْؾ َكاَن ِعمَاِب{ ]ؼافر :  [، ولوله __جل ذكره__ فً سورة إبراهٌم ِ٘لٌَؤُْخذُوهُ َوَجاَدلُوا بِاْلبَاِطِل ِلٌُْدِحُضوا بِِه اْلَحكَّ فَؤََخْذتُُهْم فََك
اِلِمٌَن{ }َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِلُرسُِلِهْم َلنُْخِرَجنَّكُْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَتَعُو _علٌه السبلم_: ٌِْهْم َربُُّهْم لَنُْهِلَكنَّ الظَّ ُدنَّ ِفً ِملَّتَِنا فَؤَْوَحى ِإلَ

ٌْنَاهُْم َوَمْن نََشاُء َوأَْهلَْكنَا اْلُمْسِرفٌَِن{ ]األنبٌاء :  [، ولوله فً سورة األنبٌاء:ٖٔ]إبراهٌم :   [.5}ثُمَّ َصَدْلنَاهُُم اْلَوْعَد فَؤَْنَج
برسالة تجدٌدٌة لرسالة رسول األمة األول فإنهم لد ٌمتلون كرسل بنً إسرابٌل بعد موسى ، وهذا ما  أما األنبٌاء الذٌن أرسلوا

َنا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْلبٌََِّناِت وَ  ٌحمل علٌه لوله _تعالى_: ٌْ سُِل َوآتَ َنا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ ٌْ ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َولَفَّ ُروحِ اْلمُُدِس أٌََّْدنَاهُ بِ }َولَمَْد آتَ
[، وإذا كان األمر كذلن فإن من لدر 12]البمرة : أَفَكُلََّما َجاَءكُْم َرسُوٌل بَِما اَل تَْهَوى أَْنفُسُكُُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِرًٌما َكذَّْبتُْم َوفَِرٌمًا تَْمتُلُوَن{ 

 لمجدد. وهللا تعالى أعلم.هللا أن تكتمل عوامل النصر والتمكٌن فً دعوة رسول األمة أكثر من النبً ا
 .ٕٕٗ/ٔ( فتح البٌان فً مماصد المرآن:ٖ)
 5ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙ)
 . ٖ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
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لال المراؼً:" أي ومن عظٌم كفرانكم للنعم أن موسى لد جاء باألدلة الماطعة والبراهٌن الناصعة  
 .(ٔ)على توحٌد َّللّا وعظٌم لدرته"

ٌْنا ُموسى تِْسَع آٌاٍت "ٌعنً اآلٌات التسع المذ لال البٌضاوي:"  كورة فً لوله تعالى: َوَلمَْد آتَ
 .(ٕ)["ٔٓٔبٌَِّناٍت{]اإلسراء:

لال ابن عثٌمٌن:" الخطاب للٌهود؛ والدلٌل على أنه للٌهود لوله تعالى: }موسى{ ؛ ألن موسى نبٌهم؛  
ا فً عهد الرسول وهنا خاطبهم باعتبار الجنس ال باعتبار الشخص؛ إذ إن موسى لم ٌؤت هإالء الذٌن كانو

 .(ٖ)ملسو هيلع هللا ىلص لكنه أتى بنً إسرابٌل الذٌن هإالء منهم"
ٌِّنَاتِ }َولَمَْد َجاَءكُْم ُموَسى  وذكروا فً لوله تعالى:   :(ٗ)[، وجهان5ٕ{ ]البمرة : ِباْلبَ

 .(٘)أحدهما: ما فً األلواح من الحبلل والحرام. لاله ابن عباس
 .(2)، وابن عباس فً رواٌة عكرمة عنه(ٙ)مماتل والثانً: اآلٌات التسع. لاله

وهً اآلٌات التسع: العصا، ، (1)[، "أي بالعبلمات الدالة على رسالته"5ِٕباْلبٌََِّناِت{]البمرة:ولوله تعالى} 
والٌد، والسنون، ونمص الثمرات، والدم، والطوفان، والجراد، والممل، والضفادع، وفلك البحر.أو ؼٌرها مما 

 .(5)من المعجزات الباهرات حجةً على بنً إسرابٌل فً كفرهمكثر ولوعه 
وإنما سماها هللا )بٌنات( لتبٌنها للناظرٌن إلٌها أنها معجزة ال ٌمدر على أن ٌؤتً  لال اإلمام الطبري: " 

 .(ٓٔ)بها بشر، إال بتسخٌر هللا ذلن له، وإنما هً جمع )بٌنة(، مثل )طٌبة وطٌبات("
ـ )ثُم( هاهنا: االستعظام لكفرهم مع ما رأوا من اآلٌات التً أتى بها موسى لال الواحدي: "المراد ب 

 .(ٔٔ)علٌه السبلم"
 .(ٕٔ)ثم اتخذتم العجل من بعد موسى إلها"[، أي: "5ٕثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه{]البمرة:لوله تعالى:} 
 .(ٖٔ)لال ابن عطٌة:" أي من بعده، حٌن ؼاب عنكم فً المناجاة" 
 :(ٗٔ) [، على وجهٌن5ِٕمْن بَْعِدِه{]البمرة:واختلؾ فً )الهاء( فً لوله} 

 تعود إلى }موسى{، وفٌه وجهان من المعنى:أحدهما: أنها 
 األول: من بعد مجًء موسى.

الثانً: من بعد ذهابه، ألنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارلهم موسى ماضٌا إلى ربه لموعده. وهذا لول 
 .(ٙٔ)علبً، والث(٘ٔ)مماتل

والثانً: أنها تعود إلى }اآلٌات{، والمعنى: ثم اتخذتم العجل من بعد مجًء البٌنات، كما تمول: جبتنً 
 فكرهته، ٌعنً كرهت مجٌبن.

                                                             

 .2ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .5ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .55ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .٘ٔٔ/ٔزاد المسٌر: ( انظر: ٗ)
 .٘ٔٔ/ٔ(انظر: زاد المسٌر: ٘)
 .ٖٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٙ)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص5ٕ2( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .55ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .،  إال أنه عد بدل األخٌرٌن: السنٌن، والطوفان1ٖٓ/ ٔ، والبحر المحٌط:ٕٔٗ/ ٔانظر:تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖ٘٘/ٕ(تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٖ( تفسٌر البسٌط للواحدي: ٔٔ)
 .ٖ٘٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٖٔ)
 .5ٗ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٖ٘٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٘ٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙٔ)
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لال أبو حٌان:" الجمهور على إدؼام الذال فً التاء فً لوله: }ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل{، ولرأ ابن كثٌر  
 .(ٔ)ار"وحفص من السبعة : باإلظه

[،أي وأنتم" ضارون ألنفسكم بالمعصٌة واضعون العبادة فً 5ٕلوله تعالى:} َوأَْنتُْم ظاِلُموَن{]البمرة: 
 .(ٕ)ؼٌر موضعها"

لال دمحم بن إسحاق: "ٌعنً لوله: }وأنتم ظالمون{، أي المنافمٌن الذٌن ٌظهرون بؤلسنتهم الطاعة  
 .(ٖ)وللوبهم مصرة على المعصٌة"

 :(ٗ)[، وجهان5ٕتعالى:} َوأَْنتُْم ظاِلُموَن{]البمرة:وفً لوله   
 األول: أنه حال، بمعنى اتخذتم العجل ظالمٌن بعبادته، أو باإلخبلل بآٌات هللا تعالى.

 والثانً: أنه اعتراض، بمعنى وأنتم لوم عادتكم الظلم.
ٌْنا والتنبٌه على أن طرٌمتهم مع لال البٌضاوي: " ومساق اآلٌة أٌضاً إلبطال لولهم نُْإِمُن بِما أُْنِزَل   َعلَ

 .(٘)الرسول طرٌمة أسبلفهم مع موسى علٌهما الصبلة والسبلم، ال لتكرٌر المصة وكذا ما بعدها"
جعل ذلن أٌضا داللة على داللة لولهم : )نإمن بما أنزل وفً اتصال اآلٌة بما لبلها ٌمول الراؼب:"  

م موسى باآلٌات البٌنات فما لبثتم أن عبدتم العجل ظلما ، وظلمهم علٌنا( فكؤنه لٌل : كٌؾ آمنتم به ولد أتاك
اإلخبلل بآٌات هللا وبٌناته وتلمٌها بالكفران والكفر ، وفً تخصٌص ثم زٌادة فابدة ، وهً أن ذلن منكم بعد 

 .(ٙ)تدبر اآلٌات والتمكن من معرفتها ، واآلٌات"

 :الفوابد
من فوابد اآلٌة: إلامة البرهان على عناد الٌهود؛ ووجه ذلن أنه لد جاءهم موسى بالبٌنات، فاتخذوا  ٔ.

 ..العجل إلهاً 
 ... ومنها: سفاهة الٌهود، وؼباوتهم، التخاذهم العجل إلهاً مع أنهم هم الذٌن صنعوه ٕ
وله تعالى: } من بعده { ومنها: أن الٌهود اؼتنموا فرصة ؼٌاب موسى مما ٌدل على هٌبتهم له؛ لم ٖ.

 ٌعنً من بعد ذهاب موسى إلى مٌمات ربه..
 ومنها: أن الٌهود عبدوا العجل عن ظلم، ولٌس عن جهل؛ لموله تعالى:}وأنتم ظالمون{. ٗ.

 المرآن
ٍة َواْسَمعُو ٌْنَاكُْم بِمُو  ٌْنَا َوأُْشِربُوا }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَكُْم َوَرفَْعنَا فَْولَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَ ا لَالُوا َسِمْعنَا َوَعَص

 [1ٖ({ ]البمرة : 1ٖفًِ لُلُوبِِهُم اْلِعْجَل بِكُْفِرِهْم لُْل بِئَْسَما ٌَؤُْمُركُْم بِِه إٌَِمانُكُْم إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )
 التفسٌر:

التوراة، فنمضتم العهد، فرفعنا جبل واذكروا حٌن أََخْذنا علٌكم عهًدا مإكًدا بمَبول ما جاءكم به موسى من 
، واسمعوا وأطٌعوا، وإال أسمطنا الجبل علٌكم، فملتم:  الطور فوق رإوسكم، وللنا لكم: خذوا ما آتٌناكم بجّدٍ

أٌها -سمعنا لولن وعصٌنا أمرن؛ ألن عبادة العجل لد امتزجت بملوبكم بسبب تمادٌكم فً الكفر. لل لهم 

لٌن بما أنزل هللا علٌكم.: لَبَُح ما ٌؤمركم ب-الرسول  ه إٌمانكم من الكفر والضبلل، إن كنتم مصّدِ
[، " أي اذكروا ٌا بنً إِسرابٌل حٌن أَخذنا علٌكم 5ٖلوله تعالى: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَكُْم{]البمرة:  

 .(2)العهد المإكد على العمل بما فً التوراة"
 .(1)[، أي:" ورفعنا فولكم جبل الطور"5َٖر{]البمرة:لوله تعالى:} َوَرفَْعنَا فَْولَكُُم الطُّو  

                                                             

 .1ٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .5٘/ٌٔر البؽوي: ( تفسٕ)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص5ٕ5( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .5ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .ٕٔٙ/ ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً: ( ٙ)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
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ٍة{]البمرة:   ٌْناكُْم ِبمُوَّ [، " أي للنا لهم: خذوا ما أمرتم به فً التوراة 5ٖلوله تعالى: } ُخذُوا َما آتَ
 .(ٔ)بجد"

 .(ٕ)لال الصابونً:" أي بعزٍم وحزم وإالّ طرحنا الجبل فولكم"  
 .(ٖ)[، "أي استجٌبوا وأطٌعوا"5ٖة:لوله تعالى:} َواْسَمعُوا{]البمر  
 .(ٗ)لال البٌضاوي: أي:" سماع طاعة"  

 .(٘)لال الصابون:" أي سماع طاعة ولبول"
لال الثعلبً:" سمٌت الطاعة سمعا على المجاز، ألنّه سبب الّطاعة واإلجابة ومنه لولهم: سمع هللا لمن  

 :(ٙ)حمده أي أجابه، ولال الشاعر
 دعوُت هللاَ حتى ِخفُت أن ال        ٌكوَن هللاُ ٌَْسَمُع ما ألوُل 

 .(2)أي ٌجب" 
نَا{]البمرة:  ٌْ ٌْنا أمرن"5ٖلوله تعالى:}لَالُوا َسِمْعَنا َوَعَص  .(1)[،أي:" لالُوا: َسِمْعنا لولن َوَعَص

 .(5)أي: فهمنا لولن ولم نؤتمر لن" لال الراؼب:"
 .(ٓٔ)ٌمول: لد سمعنا ما تمول وعصٌنان"لال إسماعٌل بن أبً خالد:"  
َنا{]البمرة:  ٌْ  :(ٔٔ)[، وجهٌن5ٖوذكر أهل المعانً فً لوله تعالى: } لالُوا َسِمْعنَا َوَعَص

ٌْنا أمرن. وهو المشهور.  األول: أن معناه: لالُوا َسِمْعنا لولن. َوَعَص
 .(ٕٔ)والثانً: سمعنا باآلذان وعصٌنا بالملوب. لاله الحسن

اْسَمعُوا{، أي: أطٌعوا، ولٌس معناه األمر بإدران المول فمط، وإنما المراد اعلموا ومعنى }وَ   
 :(ٗٔ)، أي لبل وأجاب، لال الشاعر(ٖٔ)بما سمعتم والتزموه، ومنه لولهم : "سمع هللا لمن حمده"

 دعوت هللا حتى خفت أال        ٌكون هللا ٌسمع ما ألول
 .(٘ٔ)ما ألولفموله )ٌسمع هللا ما ألول(، أي: ٌمبل   

 : (ٙٔ)ولال الراجز
 السمع والطاعة والتسلٌم        خٌر وأعفى لبنً تمٌم

                                                             

 .5ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر الثعلبً:( ٖ)
 .5ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
، وببل نسبة فً ٕٗٔ)مادة: سمع(، و"نوادر أبً زٌد" ص  2ٕٕ/ ٔٔ(البٌت، لشمٌر بن الحارث الضبً، فً "تاج العروس" ٙ)

 .5ٕ٘ٓ/ ٗو"لسان العرب"  ٖٗٓٔ/ ٔ"تفسٌر الثعلبً" 
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:2)
 .5ٗ/ٔفسٌر البٌضاوي: ( ت1)
 .ٕ٘ٗ( المفردات:5)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص5ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 . والمعنى الثانً مكتوب على هامش المخطوط، كما لال المحمك.ٖٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 ولم ٌنسبه. 1ٖٓ/ ٔ، وذكره أبو حٌان فً البحر المحٌط: 2ٙٔ/ ٔ(ذكره فً الواحدي فً الوسٌط" ٕٔ)
الخطابً: "لول)ال ٌسمع( معناه: ال ٌجاب، ومن هذا لول المصلً)سمع هللا لمن حمده(، ٌرٌد استجاب هللا دعاء من  ( لالٖٔ)

 (.ٓٙٔ/ٕحمده.)مختصر سنن أبً داود، ومعه معالم السنن:
 ، ٗ٘ٔ/ٔ، والزاهر: ٕٗٔ( البٌت لشُمٌر بن الحارث، انظر: النوادر: ٗٔ)
مَّ الدَُّعاَء إَِذا َولَّْوا ُمْدبِِرٌَن{ ]الروم :  ول لوله تعالى:( لال الخطابً: وعلى هذا المعنى ٌتؤ٘ٔ) }فَإِنََّن اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى َواَل تُْسِمُع الصُّ

الكفار: أي انن ال تمدر أن تهدٌهم وتوفمهم لمبول الحك، ولد كانوا ٌسمعون كبلم هللا بآذانهم إذا تلً علٌهم  -وهللا أعلم-[، ٌرٌد ٕ٘
 (. ٕٖٗ/ٔإذا لم ٌمبلوه، صاروا كؤنهم لم ٌسمعوه، كما لال الشاعر: أصم عما ساءه سمٌع".)ؼرٌب الحدٌث: إال انهم 

(لابلة رجل من ضبة ، من بنً ضرار ٌدعى جبٌر بن الضحان ، ومن خبره أن عبد هللا بن عمرو بن ؼٌبلن الثمفً والً ٙٔ)
فؤمر به عبد هللا بن عمرو فمطعت ٌده . فمال الرجز . ورفعوا ، خطب على منبرها فحصبه جبٌر هذا ،  ٘٘البصرة فً سنة 

 ( .2ٙٔ:  ٙاألمر إلى معاوٌة فعزله )تارٌخ الطبري 
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لوله: )السمع(، لبول ما ٌسمع، و)الطاعة( لما ٌإمر، فكذلن معنى لوله : )واسمعوا(، البلوا ما سمعتم 
 .(ٔ)واعملوا به
ٌْنَا{]البمرة:     :(ٕ)على وجهٌن[، 5ٖواختلؾ المفسرون فً لوله تعالى} َسِمْعنَا َوَعَص

 .(ٖ)أحدهما: أنه صدر منهم هذا اللفظ حمٌمة باللسان نطما. وهذا لول الجمهور
 .(٘)اعترفوا بؤنهم لالوا هذا المول" (ٗ)لال الرازي:" األكثرون من المفسرٌن  

مول والثانً: إنّهم لم ٌمولوا هذا بؤلسنتهم، ولكن لما سمعوا األمر وتلموه بالعصٌان نسب ذلن عنهم إلى ال
 :(ٙ)أتساعا، ومنه لول الشاعر

ٌَْطِل      ٌَمُْلَن للرابِد أْعَشْبَت اْنِزلِ   وَمْنَهٍل ِذبَّانُه فً َؼ
 : (2) أي أنهم فعلوا فعبل لام ممام المول، فٌكون مجازا، ومن ذلن لول الشاعر  

ٌْدا لَْد َمؤلَْت             اْمتؤَلَ الَحْوُض َولاَل لَْطنًِ  بَْطنًَمْهبل ُرَو
 :(1)ولال امرإ المٌس

 نواِعُم ٌُتْبعَن الهوى ُسبَُل الرَدى       ٌملن ألهل الِحلم ُضبلًّ بَتْضبلل 
 .(5)لالوا: المعنى: ٌُضللن ذا الحلم، ولٌس الؽرض حكاٌة لولهن

لال أبو مسلم: "وجابز أن ٌكون المعنى سمعوه فتلموه بالعصٌان، فعبر عن ذلن بالمول وإن لم   
 .(ٓٔ) ["ٔٔ[، وكموله: }لالتا أتٌنا طابعٌن{ ]فصلت: 22ٔكموله تعالى: }أن ٌمول له كن فٌكون{]البمرة:  ٌمولوه

والراجح هو المول األول، ألن المول بالمجاز، هو صرؾ الكبلم عن ظاهره بؽٌر الدلٌل،   
 وهذا  ال ٌجوز. وهللا أعلم.

وفات ومع ذلن فمد أصروا على لال الرازي: " إن إظبلل الجبل الشن أنه من أعظم المخ  
 .(ٔٔ)كفرهم وصرحوا بمولهم }سمعنا وعصٌنا{ وهذا ٌدل على أن التخوٌؾ وإن عظم ال ٌوجب االنمٌاد"

[، "أي خالط حبُّه للوبهم، وتؽلؽل 5ٖلوله تعالى:}َوأُْشِربُوا فًِ لُلُوبِِهُم اْلِعْجَل بِكُْفِرِهْم{]البمرة:  
 .(ٕٔ)فً سوٌدابها بسبب كفرهم"

ال البٌضاوي:أي:" تداخلهم حبه ورسخ فً للوبهم صورته، لفرط شؽفهم به، كما ٌتداخل ل  
واختلؾ أهل العلم فً لوله تعالى:}َوأُْشِربُوا فًِ لُلُوبِِهُم   .(ٔ)الصبػ الثوب، والشراب أعماق البدن"

 :(ٕ)[، على وجهٌن5ٖاْلِعْجَل بِكُْفِرِهْم{]البمرة:
                                                             

 .2ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
التؤوٌل مع إمكان حمل  واستحسنه أبو حٌان لال: ألنا ال نصٌر إلى 1ٖٓ/ ٔ(بنحوه عن ابن عباس كما فً "البحر المحٌط" ٖ)

أن المفسرٌن اتفموا على أنهم  2ٙٔ/ ٔالشًء على ظاهره ال سٌما إذا لم ٌمم دلٌل على خبلفه اهـ. وحكى الواحدي فً "الوسٌط" 
ا كشؾ عنهم لالوا )عصٌنا(.  لالوا )سمعنا( لما أطل الجبل فولهم، فلمَّ

عن الٌهود الذٌن أخذ مٌثالهم أن ٌعملوا بما فً  -( ، فإنه خبر من هللا ( وبه لال اإلمام الطبري: " وأما لوله : )لالوا سمعناٗ)
أنهم لالوا حٌن لٌل لهم ذلن : سمعنا لولن ، وعصٌنا أمرن".) تفسٌر الطبري:  -التوراة ، وأن ٌطٌعوا هللا فٌما ٌسمعون منها 

ٕ/ٕ٘2.) 
 .ٗٓٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٘)
، 1ٕٗٗ/ ٖ، وذكر الشطر اآلخر منه "تهذٌب اللؽة" 5ٕ٘/ 2و  ٖٗٔ/ ٖحٌوان" (البٌت ألبً النجم الِعْجلً. ٌنظر: "الٙ)

 ببل نسبة. والؽٌطل: شجر ملتؾ أو عشب ملتؾ. ٖٕٙ/ ٔ، وذكره الثعلبً فً "تفسٌره" ٖٖٕ/ ٕ، "التاج" 5ٕ٘ٔ/ ٘"اللسان" 
؛ وجواهر األدب ٔٔٔص ؛ وتخلٌص الشواهد5ٖٓ/ ٕ؛ وأمالً المرتضى ٖٗ، 2٘(الرجز ببل نسبة فً إصبلح المنطك ص2)

/ ٖ، ٖٔٔ/ ٕ، 1ٕ/ ٔ؛ وشرح المفصل 2٘ٗ؛ وسمط الآللً صٕٖٙ؛ ورصؾ المبانً صٖٕ/ ٔ؛ والخصابص ٔ٘ٔص
؛ والمماصد 15ٔ"لطن"؛ ومجالس ثعلب ص ٖٗٗ/ ٖٔ"لطط"،  1ٕٖ/ 2؛ ولسان العرب ٓٗٔ؛ وكتاب البلمات صٕ٘ٔ

 .ٖٔٙ/ ٔالنحوٌة 
 .ٕٙٔ( دٌوانه:1)
 .ٓٙٔ/ٌٖط: ( انظر: التفسٌر البس5)
 .ٗٓٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .ٗٓٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
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للوبهم حب العجل، فموله تعالى: }َوأُْشِربُوا فًِ لُلُوبِِهُم{، أي: حل فٌها أحدهما: أن معناه: وأشربوا فً 
 . (ٖ)محل الشرب ولبلوه، ٌمال: ثوب مشرب أي: مصبوغ

، (1)، والزجاج(2)، وذهب إلً الفراء(ٙ)، والربٌع(٘)، وأبً العالٌة(ٗ)وهذا لول الجمهور: كمتادة  
، (ٗٔ)، والزمخشري(ٖٔ)، وابن الجوزي(ٕٔ)والواحدي، (ٔٔ)، والطبري(ٓٔ)، وأبو عبٌدة(5)وابن لتٌبة
 ، وؼٌرههم(5ٔ)، والسمٌن الحلبً(1ٔ)، والمرطبً(2ٔ)، وابن عطٌة(ٙٔ)، والرازي(٘ٔ)واالبٌضاوي

، وسعٌد بن (ٕٓ)والثانً: أن المعنى: أنهم سموا الماء الذي ذري فٌه سحالة العجل. لاله علً بن أبً طالب
 .(ٕٕ)، والسدي(ٕٔ)جبٌر

، أي: أشربوا فً للوبهم حب العجل، ومن لال إن (ٕٗ)من مجاز الحذؾ (ٖٕ)حجر: "وهولال الحافظ ابن 
فلم ٌعرؾ كبلم العرب؛ ألنها ال تمول فً الماء أشرب فبلن فً  (ٕ٘)العجل أحرق ثم ذري فً الماء فشربوه

 .(ٕٙ)للبه"
وا فًِ هو المول األول، وهو لول الجمهور، وأن لوله تعالى}َوأُْشِربُ  -وهللا أعلم-والراجح  

 ، أي: أشربوا فً للوبهم حب العجل.(2ٕ)لُلُوبِِهُم{، من مجاز الحذؾ
                                                                                                                                                                                                       

 .5ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
. ٖ٘ٓ/ٔ، ولال السمٌن الحلبً فً الدر المصون: 2ٓ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 52ٕ/ٔ( انظر: الكشاؾ للزمخشري: ٖ)

شراب: مخالطة المابع بالجامد ثم اتسع فٌه حتى لٌل فً األلوان نحو: أشرب بٌاضه حمرة، والمعنى: أنهم َداَخلَهم حب واإل
 عبادته كما داخل الصبػ الثوب. 

 .2ٙٔ/ٔ(:ص5ٖٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص5ٖ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص5ٖٙحاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً ٙ)
 .ٔٙ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 2)
 .2٘ٔ/ٔ(انظر:معانً المرآن: 1)
 .1٘(انظر: تفسٌر ؼرٌب المرآن: 5)
 .2ٗ/ٔ(انظر: مجاز المرآن: ٓٔ)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .2ٙٔ/ٔ(انظر: الوسٌط: ٕٔ)
 ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٔ(انظر: زاد المسٌر: ٖٔ)
 .52ٕ/ٔ(انظر: الكشاؾ: ٗٔ)
 .5ٗ/ٔسٌر البٌضاوي: ( تف٘ٔ)
 .ٗٓٙ/ٖ(انظر:مفاتٌح الؽٌب: ٙٔ)
 .5ٕ٘/ٔ(انظر: المحرر الوجٌز: 2ٔ)
 .ٕٖ/ٕ(انظر: تفسٌر المرطبً: 1ٔ)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٔ(انظر:الدر المصون: 5ٔ)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص5ٖٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓ)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص5ٖٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص5ٖٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕ)
 ( أي لوله تعالى: }َوأُْشِربُوا فًِ لُلُوبِِهُم{.ٖٕ)
، وكتاب الطراز لٌحٌى ٔٔ( أي: حذؾ المضاؾ، انظر: اإلشارة إلى اإلٌجاز فً بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السبلم: ٕٗ)

، وحذؾ المضاؾ هنا لداللة الكبلم علٌه ألن الملوب ال ٌصح وصفها بتشرب العجل على ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕبن حمزة العلوي: 
. 2شرٌؾ الرضً: الحمٌمة، انظر: تلخٌص البٌان فً مجازات المرآن لل  

( نسب هذا المول إلى سعٌد بن جبٌر والسدي وابن جرٌج، وهو لول ضعٌؾ، وهو من اإلسرابٌلٌات الصرٌحة، انظر: ٕ٘)
وؼٌرهما.  1ٖ٘-2ٖ٘/ٕوجامع البٌان للطبري:  1ٖٕ/ٔتفسٌر ابن أبً حاتم:   

 .5ٙٗ/ٙ(الفتح: ٕٙ)
، وكتاب الطراز لٌحٌى ٔٔنواع المجاز للعز بن عبد السبلم: ( أي: حذؾ المضاؾ، انظر: اإلشارة إلى اإلٌجاز فً بعض أ2ٕ)

، وحذؾ المضاؾ هنا لداللة الكبلم علٌه ألن الملوب ال ٌصح وصفها بتشرب العجل على ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕبن حمزة العلوي: 
. 2الحمٌمة، انظر: تلخٌص البٌان فً مجازات المرآن للشرٌؾ الرضً:   
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فٌمال منه : أشرب للب فبلن حب كذا، بمعنى سمً ذلن حتى ؼلب علٌه وخالط للبه، كما لال   
 : (ٔ)زهٌر

 فصحوت عنها بعد حب داخل      والحب ٌُْشَربُه فإاُدن داء 
السامع لمعنى الكبلم، إذ كان معلوما أن العجل ال  فالشاعر ترن ذكر )الحب( اكتفاء بفهم  

ٌُشِرب الملب، وأن الذي ٌشرب الملب منه حبه، كما لال جل ثناإه : }َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلمَْرٌَِة الَّتًِ َكانَْت َحاِضَرةَ 
ًعا َوٌَْوَم اَل ٌَْسبِتُوَن اَل تَؤْتٌِِهْم َكذَِلَن نَْبلُوهُْم بَِما َكانُوا اْلبَْحِر إِْذ ٌَْعُدوَن فًِ السَّْبِت إِْذ تَؤْتٌِِهْم ِحٌتَانُُهْم ٌَْوَم َسْبتِِهْم شُ  رَّ

[، }َواْسؤَِل اْلمَْرٌَةَ الَّتًِ كُنَّا فٌَِها َواْلِعٌَر الَّتًِ أَْلبَْلنَا فٌَِها َوإِنَّا َلَصاِدلُوَن{ ]ٌوسؾ : ٌَْٖٙٔفسُمُوَن{ ]األعراؾ : 
 : (ٕ)[، وكما لال طرفة بن العبد1ٕ

 أال إننً سُّمٌِت أسود حالكا       أال بََجِلً من الشراب أال بََجل 
ٌعنً بذلن سُّما أسود، فاكتفى بذكر )أسود(، عن ذكر )السم(، لمعرفة السامع معنى ما أراد   

 بموله : سمٌت أسود. وٌروى : 
 (ٖ)أال إننً سمٌت أسود سالخا 

السخاء فانظر إلى هرم، أو إلى حاتم "، فتجتزئ ولد تمول العرب : " إذا سرن أن تنظر إلى   
بذكر االسم من ذكر فعله، إذا كان معروفا بشجاعة أو سخاء أو ما أشبه ذلن من الصفات، ومنه لول 

 :  (ٗ)الشاعر
 (٘)ٌمولون جاهد ٌا جمٌل بؽزوة         وإن جهادا طٌا ولتالها

[، " أي لل لهم على سبٌل التهكم بهم 5َٖمانُكُْم{]البمرة:لوله تعالى: }لُْل بِبَْسَما ٌَؤُْمُركُْم بِِه إٌِ  
 .(ٙ)ببس هذا اإِلٌمان الذي ٌؤمركم بعبادة العجل"

لال الرازي:"المراد "ببسما ٌؤمركم به إٌمانكم بالتوراة، ألنه لٌس فً التوراة عبادة العجل   
[، وكذلن إضافة 12تَؤُْمُرَن..{ ]هود : }أََصبَلتَُن  وإضافة األمر إلى إٌمانهم تهكم كما لال فً لصة شعٌب:

اإلٌمان إلٌهم، واإلٌمان عرض وال ٌصح منه األمر والنهً، لكن الداعً إلى الفعل لد ٌشبه باآلمر كموله 
ٌَْن ِمَن اْلِكتَاِب.. { ]العنكبوت :  ًَ إَِل  .(2)["٘ٗتعالى: }اتُْل َما أُوِح

                                                             

بضم التاء وسكون الشٌن وكسر الراء ونصب " فإادن " ، وشرحه فٌه دلٌل على ذلن  ، وهو هنان " تشربه " 5ٖٖ(دٌوانه : ٔ)
، فإنه لال : " تدخله " ولال : " تشربه " تلزمه ولكن استدالل الطبري ، كما ترى ٌدل على ضبطه مبنٌا للمجهول ، ورفع " 

 والبدن .فإادن " . وحب داخل ، وداء داخل : لد خالط الجوؾ فؤدخل الفساد على العمل 
، واللسان )سود( . واختلؾ فٌما أراد بموله : " أسود " . لٌل  1ٖ)أشعار الستة الجاهلٌٌن( ، ونوادر أبً زٌد :  ٖٖٗ(دٌوانه : ٕ)

: الماء ، ولٌل : المنٌة والموت . لال أبو زٌد فً نوادره : " ٌمال ما سمانً فبلن من سوٌد لطرة ، )سوٌد : بالتصؽٌر( هو الماء 
األسود " . واستدل بالبٌت . والصواب فً ذلن أن ٌمال كما لال الطبري ، وٌعنً به : سوء ما لمى من هم وشماء حالن ، ٌدعى 

 فً حب صاحبته الحنظلٌة ، التً ذكرها فً شعره هذا لبل البٌت : 
 فمل لخٌال الحنظلٌة ٌنملب      إلٌها ، فإنً واصل حبل من وصل

 بجرثم لاس ، كل ما بعده جللأال إنما أبكى لٌوم لمٌته      
 ال كذاب وال علل -إذا جاء ما ال بد منه فمرحبا      به حٌن ٌؤتً 

 أال إننً . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هنا أجود . ولوله : " وٌروى : " أال بجلى من الحٌاة " ، وهً أجود . . ورواٌة الدٌوان واللسان : )أال إننً شربت( ، والتً 

 (.5ٖ٘/ٕبجل " ، أي حسبً ما سمٌت منن ومن الحٌاة .)تفسٌر الطبري: 
 (السالخ من الحٌات : األسود الشدٌد السواد ، وهو ألتل ما ٌكون إذا سلخ جلده فً إبانه من كل عام .ٖ)
خفى له ذكر . انظر: معانً المرآن للفراء ( البٌت لهرم بن سنان ، صاحب زهٌر بن أبً سلمى ، وحاتم : هو الطابً الذي ال ٌٗ)

، واللسان )ؼزا( ، ونسبه لجمٌل ، وال أظنه إال أخطؤ ، لذكر جمٌل فً البٌت ، ولمشابهته  2ٙ،، ومجالس ثعلب : ٕٙ - ٔٙ:  ٔ
 لمول جمٌل : ٌمولون : 

 جاهد ٌا جمٌل بؽزوة!      وأي جهاد ؼٌرهن أرٌد؟
 ه بعد البحث ، وٌرٌد األول : وإن الجهاد جهاد طٌا ولتالها ، فحذؾ واجتزأ .ولكن البٌت من شعر آخر ، لم أهتد إلٌ

 .5ٖ٘-1ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 . ٘ٓٙ/ٖ( مفاٌح الؽٌب: 2)
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ْفر، وهذا تكذٌب لهم؛ ألنهم كانوا ٌزعمون أنهم لال الواحدي:" فببس اإلٌمان إٌماٌن ٌؤمر بالكُ   
َنا{، فكذّبهم هللا عز وجل، وعٌَّرهم بعبادة العجل، وذلن أّن  ٌْ مإمنون، وذلن أنهم لالوا: }نُْإِمُن بَِما أُْنِزَل َعلَ

 .(ٔ)آباءهم ادعوا اإلٌمان ثم عبدوا العجل"
ال التً أنتم تفعلونها كعبادة العجل ولتل لال المراؼً:أي:" فببس هذا اإلٌمان الذي ٌؤمر بهذه األعم 

األنبٌاء ونمض المٌثاق ، فهذه دعوى ال تمبل منكم ، بل ٌجب المطع بعدم وجودها ، بدلٌل ما ٌصدر عنكم من 
 .(ٕ)األعمال التً ٌستحٌل أن تكون أثرا لئلٌمان"

 .(ٖ)ن اإِلٌمان"[، " أي إِن كنتم تزعمو5ٖلوله تعالى:}إِْن كُْنتُْم ُمْإِمِنٌَن{]البمرة:  
 .(ٗ)والمعنى: لستم بمإمنٌن ألن اإِلٌمان ال ٌؤمر بعبادة العجل" لال الصابونً:"  
 .(٘)لال الرازي:" المراد التشكٌن فً إٌمانهم والمدح فً صحة دعواهم"  
و لال الماسمً:" لدح فً صحة دعواهم. فإن اإلٌمان إنما ٌؤمر بعباده هللا وحده ال بشركة العبادة لما ه 

فً ؼاٌة الببلدة. فهو ؼاٌة االستهزاء، وحاصل الكبلم: إن كنتم مإمنٌن بها عاملٌن، فٌما ذكر من المول 
والعمل، بما فٌها، فببسما ٌؤمركم به إٌمانكم بها. وإذ ال ٌسوغ اإلٌمان بها مثل تلن المبابح فلستم بمإمنٌن بها 

 .(ٙ)"لطعا. فجواب الشرط محذوؾ، كما ترى، لداللة ما سبك علٌه
لال الواحدي: ولوله تعالى: }ٌَؤُْمُركُْم بِِه إٌَِمانُكُْم{من المجاز وسعة العربٌة؛ ألن اإلٌمان ال ٌؤُمر، وهو  

بَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر{ ]العنكبوت:  [، وكما تمول فً الكبلم: ببسما ٌؤمرن العمل ٘ٗكموله: }إِنَّ الصَّ
إِن كْنَت عالبًل لم تشتمهم، كذلن المعنى فً اآلٌة: لو كنتم مإمنٌن ما عبدتم العجل"بشتم الناِس، معناه: 

(2). 
 .(1)و)السَّْمُع(: لّوة فً األذن به ٌدرن األصوات، وفعله ٌمال له السَّْمُع أٌضا، ولد سمع سمعا"  

لؽوٌة داللٌة تحل  )السمع( لمعنٌٌن مختلفٌن؛ وهى نكتةومن جمالٌات األسلوب المرآنً، استخدام كلمة  
[، ولد ٕٔكثٌرا من اإلشكالٌات؛ كما فً لوله تعالى: }َوال تَكُونُوا َكالَِّذٌَن لالُوا َسِمْعنا َوهُْم ال ٌَْسَمعُوَن{]األنفال: 

 ذكر الراؼب المعنٌٌن، وهما:
ُ َعلى لُلُوبِِهْم َوعَ  [، أي 2لى َسْمِعِهْم{ ]البمرة: األول:التعبٌر بالسّمع عن )األذن(، ومنه لوله تعالى:}َختََم َّللاَّ

على آذانهم فبل ٌسمعون، ولد ٌكون الممصود المصدر، كما عُبِّر عن فعل السََّماعِ فً لوله تعالى: }إِنَُّهْم َعِن 
 [.2ٖ[، ولال تعالى:}أَْو أَْلمَى السَّْمَع َوهَُو َشِهٌٌد{]ق: ٕٕٔالسَّْمعِ لََمْعُزولُوَن{]الشعراء: 

ٌِْهْم آٌاتُنا لالُوا لَْد َسِمْعنا لَْو نَشاُء لَمُْلنا{  والثانً: التعبٌر بالسمع عن )الفهم(، لال تعالى: }َوإِذا تُتْلى َعلَ
ٌْنا{]النساء:ٖٔ]األنفال:  [، أي: فهمنا لولن ولم نؤتمر لن، وكذلن لوله: ٙٗ[، ولوله تعالى:}َسِمْعنا َوَعَص

 .(5) وامتثلنا[، أي: فهمنا 1ٕ٘}َسِمْعنا َوأََطْعنا {]البمرة:

 .:الفوابد
 من فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى أخذ المٌثاق على بنً إسرابٌل باإلٌمان؛ لموله تعالى: } وإذ أخذنا ٔ.

 ..مٌثالكم... { إلخ
 ..ومنها: أن بنً إسرابٌل ما آمنوا إال عن كره؛ ألنهم لم ٌإمنوا إال حٌن رفع فولهم الطورٕ.
 ..ومنها: بٌان لدرة هللا عّز وجلّ  ٖ.

                                                             

 .ٕٙٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 . ٘ٓٙ/ٖ( مفاٌح الؽٌب: ٘)
 .ٖٖ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٖٙٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .ٕ٘ٗالمفردات فً ؼرٌب المرآن للراؼب األصفهانً: (1)
 .)بتصرؾ بسٌط(.2ٕٗ-ٕ٘ٗالمفردات فً ؼرٌب المرآن للراؼب األصفهانً: ( 5)
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ومنها: أن أمر الكون كله بٌد هللا عّز وجّل، وأنه سبحانه وتعالى لادر على خرق العادات؛ لموله  ٗ.
 ..تعالى: } ورفعنا فولكم الطور

 {. ومنها: وجوب تلمً شرٌعة هللا بالموة دون الكسل والفتور، لموله تعالى: } خذوا ما آتٌناكم بموة ٘.

ومنها: بٌان عتّو بنً إسرابٌل؛ لموله تعالى: } لالوا سمعنا وعصٌنا {؛ وهذا أبلػ ما ٌكون فً العتّو؛  ٙ.
 ألنه كان ٌمكن أن ٌكون العصٌان عن جهل؛ لكنهم لالوا: } سمعنا وعصٌنا {..

معوا ومنها: أن السمع نوعان: سمع استجابة، وسمع إدران؛ مثال األول: } خذوا ما آتٌناكم بموة واس 2.
 {؛ ومثال الثانً:}سمعنا وعصٌنا{

ومنها: أن المإمن حماً ال ٌؤمره إٌمانه بالمعاصً؛ لموله تعالى: } إن كنتم مإمنٌن{ ٌعنً إن كنتم  1.
 ..مإمنٌن حماً ما اتخذتم العجل إلهاً 

؛ لموله تعالى: ومنها: أن الشر ال ٌسنده هللا تعالى إلى نفسه؛ بل ٌذكره بصٌؽة المبنً لما لم ٌُسمَّ فاعله 5.
} وأشربوا فً للوبهم {؛ ولهذا نظٌر من المرآن، كموله تعالى: }وأنَّا ال ندري أشر أرٌد بمن فً األرض أم 

؛ فالشر فً المفعول. ال فً  (ٔ)[ ؛ والنبً  ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "والشر لٌس إلٌن"ٓٔأراد بهم ربهم رشداً{ ]الجن: 
هللا عّز وجّل؛ لكن الشر بالنسبة إلٌجاد هللا له هو خٌر، ولٌس بشر؛ ألن هللا  الفعل؛ الخٌر والشر كل من خْلك

سبحانه وتعالى ما أوجده إال لحكمة بالؽة، وؼاٌة محمودة . وإن كان شراً . لكن الشر فً المفعوالت. أي 
رلة . لكنه ٌرٌد المخلولات؛ وأما نفس الفعل فهو لٌس بشر؛ أرأٌت الرجل ٌكوي ابنه بالنار . والنار مإلمة مح

أن ٌُشفى . فهذا المفعول الوالع من الفاعل شر مإلم محرق لكن ؼاٌته محمودة . وهو شفاء الولد؛ فٌكون خٌراً 
 باعتبار ؼاٌته..

ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى لد ٌبتلً العبد، فٌمؤل للبه حباً لما ٌكرهه هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى:  ٓٔ.
 العجل{. }وأشربوا فً للوبهم

ومنها: أن اإلٌمان الحمٌمً ال ٌحمل صاحبه إال على طاعة هللا؛ لموله تعالى:}لل ببسما ٌؤمركم به  ٔٔ.
 إٌمانكم إن كنتم مإمنٌن{.

 المرآن
ِ َخاِلَصة  ِمْن ُدوِن الن اِس فَتََمن ُوا اْلَمْوَت إِْن كُ  اُر اآْلِخَرةُ ِعْنَد َّللا  ({ 1ْٗنتُْم َصاِدلٌَِن )}لُْل إِْن َكانَْت لَكُُم الد 

 [1ٗ]البمرة : 

 التفسٌر:
للٌهود الذٌن ٌدَّعون أن الجنة خاصة بهم؛ لزعمهم أنهم أولٌاء هللا من دون الناس،  -أٌها الرسول-لل 

وأنهم أبناإه وأحباإه: إن كان األمر كذلن فاْدعُوا على الكاذبٌن منكم أو من ؼٌركم بالموت، إن كنتم صادلٌن 
 ذه.فً دعواكم ه

فً سبب نزول اآلٌة: لال هللا تعالى للٌهود: }إن كانت لكم الدار اآلخرة عند هللا خالصة من دون الناس 
فتمنوا الموت{، فلم ٌفعلوا حٌث لالوا:}لن ٌدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى{، ولالوا: }نحن أبناء هللا 

 .(ٕ)بن أنس نحو ذلن . وروي عن لتادة والربٌع(ٔ)وأحباإه{، فمال هللا لهم ذلن"
ِ َخاِلَصةً{]البمرة:  اُر اآْلِخَرةُ ِعْنَد َّللاَّ [، أي" لل ٌا دمحم: إن كان نعٌم 5ٗلوله تعالى: }لُْل إِْن َكانَْت لَكُُم الدَّ

 خاصة. (ٖ)الدار اآلخرة ولذاتها لكم ٌا معشر الٌهود عند هللا"
 .(ٗ)خاصة كما زعمتم" لال الصابونً:" أي لل لهم ٌا دمحم إِن كانت الجنة لكم 

لال السعدي:" ٌعنً الجنة،كما زعمتم، أنه لن ٌدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن 
 .(ٔ)تمسهم إال أٌاما معدودة"

                                                             
(ٔ) .ٖٗٓسبك تخرٌجه ص   

 .22ٔ/ٔ(:ص5ٖ٘حاتم)( أخرجه ابن أبً ٔ)
 .22ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
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أمر لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌوبخهم، والمعنى: إن كان لكم نعٌمها وحظوتها وخٌرها فذلن  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕ)على الوصول إلٌها"ٌمتضً حرصكم 

 :(ٖ)[، على لولٌن5ٗواختلؾ فً لوله تعالى:}َخاِلَصًة{]البمرة: 
 .(ٗ)األول: معناه: صافٌة. كما ٌمال : خلص لً فبلن،  بمعنى صار لً وحدي وصفا لً. لاله الطبري

َخاِلَصةٌ ، ومنه لوله تعالى: } (ٙ)، واختاره الثعلبً(٘)والثانً: معناه: خاصة، لاله ابن عباس
ٌَاَمِة{]األعراؾ:5ِٖٔلذُكُوِرنَا{]األنعام: [، ولوله:} َخاِلَصةً لََن ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن ٕٖ[، ولوله:} َخاِلَصًة ٌَْوَم اْلِم

  .(2)[، " أي خاصة من دون الناس"ٓ٘{]األحزاب:
 .(1)لال الطبري: "وذلن تؤوٌل لرٌب من المعنى األول" 

 .(5)[، أي:" من دون جمٌع الناس"5ُٗدوِن النَّاِس{]البمرة:لوله تعالى: }ِمْن  
 .(ٓٔ)لال الصابونً: أي:"ال ٌشارككم فً نعٌمها أحد"

 :(ٔٔ)[، على لولٌن5ٗواختلؾ فً لوله تعالى: }ِمْن ُدوِن النَّاِس{]البمرة: 
أحدا من بنً  من ؼٌر استثناء منهم من ذلن -أحدهما : من دون الناس جمٌعهم، وٌبٌن أن ذلن كان لولهم 

[. وهذا لول ٔٔٔإخبار هللا عنهم أنهم لالوا :} لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنََّة إِال َمْن َكاَن هُوًدا أَْو نََصاَرى{ ]البمرة :  -آدم 
 الجمهور.

 .(ٕٔ)والثانً : من دون دمحم وأصحابه الذٌن آمنوا به ، وهذا لول ابن عباس
 . (ٖٔ)[،" أي اطلبوا حصوله"5ٗبمرة : لوله تعالى:} فَتََمنَُّوا اْلَمْوَت{ ]ال 
لال الثعلبً:" أي فؤرٌدوا وحلوه ألن من علم أن الجنة مآبه حن إلٌها وال سبٌل إلى دخولها إال بعد  

 .(ٗٔ)الموت فاستعجلوه بالتمنً"
 .(٘ٔ)لال المراؼً:" أي: تشوفوا له واجعلوا نفوسكم ترتاح إلٌه وتود المصٌر إلٌه" 
 .(ٙٔ)عوا بالموت على أي الفرٌمٌن أكذب، فؤبوا ذلن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"لال ابن عباس:" أي اد 
 .(2ٔ)لال ابن عباس أٌضا:"لو تمنى الٌهود الموت لماتوا" 

                                                                                                                                                                                                       

 .5٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
 . 1ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:ص2٘٘ٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .2ٖٕ/ٔتفسٌر الثعلبً:( انظر: ٙ)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:2)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٖٙٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: 5)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٖٙٙ/ٕ(:ص2ٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .2ٓٔ/ٔراؼً: ( تفسٌر الم٘ٔ)
:" فسلوا الموت". لال ٖٙٙ/ٕ(:ص22٘ٔ، وفً رواٌة أخرى أخرده الطبري عنه)22ٔ/ٔ(:ص5ٖ2( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)

إذ  -الطبري:" وال ٌعرؾ " التمنً " بمعنى " المسؤلة " فً كبلم العرب. ولكن أحسب أن ابن عباس وجه معنى " األمنٌة " 
معنى الرؼبة والمسؤلة ، إْذ كانت المسؤلة ، هً رؼبة السابل إلى هللا فٌما سؤله".]تفسٌر إلى  -كانت محبة النفس وشهوتها 

 [.ٖٙٙ/ٕالطبري: 
:" لو تمنوا الموت لشرق أحدهم برٌمه"، وأخرجه 22ٔ/ٔ(:ص5ٖٙ، وفً رواٌة)22ٔ/ٔ(:ص5ٖ1( أخرجه ابن أبً حاتم)2ٔ)

ولو خرج الذٌن ٌباهلون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لرجعوا ال ٌجدون  ، وبزٌادة:" ولرأوا مماعدهم من النار.ٕٖٙ/ٕ(:صٙٙ٘ٔالطبري)
أهبل وال ماال ". وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس أٌضا:" لو تمنوه ٌوم لال ذلن لهم ، ما بمً على ظهر األرض ٌهودي إال 

 [.ٖٖٙ/ٕ:ص2ٓ٘ٔمات".]أخرجه الطبري)
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ولرأ ابن أبً إسحاق بكسر الواو من رتمنوا{ لبللتماء، وحكى األهوازي عن أبً عمرو أنه لرأ  
 .(ٔ)ؼٌره اختبلس الحركة فً الرفع، ولراءة الجماعة بضم الواو}تمنوا الموت{ بفتح الواو، وحكً عن 

 .(ٕ)[، "أي إن صدق لولكم ، وصحت دعواكم"5ٗلوله تعالى:} إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]البمرة :  
 .(ٖ)لال الثعلبً: أي" فً لولكم، محمٌن فً دعواكم"

 .(ٗ)ون"لال أبو العالٌة:" }إن كنتم صادلٌن{ بما تمولون إنه كما تمول 
لال ابن عثٌمٌن:" أي فً دعواكم أن الدار اآلخرة خالصة لكم من دون الناس؛ ألنها حٌنبٍذ تكون لكم  

خٌراً من الدنٌا؛ فتمنوا الموت لتصلوا إلٌها؛ وهذا تحّدٍ لهم؛ ولهذا لال هللا تعالى هنا: }ولن ٌتمنوه أبداً{ ؛ وفً 
[ وذلن؛ ألنهم ٌعلمون كذب دعواهم أن لهم الدار 2الجمعة: سورة الجمعة لال تعالى: }وال ٌتمنونه أبداً{ ]

 .(٘)اآلخرة خالصة"
اختلؾ أهل التؤوٌل فً السبب الذي من أجله أمر هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌدعو الٌهود أن ٌتمنوا الموت، وعلى  

 : (ٙ)أي وجه أمروا أن ٌتمنوه
أن ٌتحداهم بؤنه إن كانت الدار اآلخرة لهم كما ٌزعمون، فلٌتمنوا  -ملسو هيلع هللا ىلص-األول: أن هللا تعالى أمر نبٌه 

ٌَِصلوا إلٌها.  الموت ِل
 وكثٌر من المفسرٌن. (ٓٔ)رّجحه الطبري ،(5)، والربٌع(1)، وأبو العالٌة(2)وهذا لول لتادة 

منهما، فما دعوا والثانً: أن المراد به المباهلة، أمروا أن ٌتمنوه على وجه الدعاء على الفرٌك الكاذب 
 . ورّجحه ابن كثٌر.(ٔٔ)لعلمهم بكذبهم. روي ذلن عن ابن عباس

ورجح هذا ابن كثٌر؛ وضعؾ األول بؤنه لو كان المراد: }تمنوا{، حصول الموت لكانوا ٌحتجون  
ً إن كنتم تمولون: إن الدار اآلخرة لكم فتمنوا الموت؛ ألن تحدٌكم إ ً علٌنا نحن، وٌمولون: أنتم أٌضا ٌانا أٌضا

ً تمولون: إن الدار اآلخرة لكم، وأن الٌهود بعد بعثة  بذلن لٌس بؤولى من تحدٌنا إٌاكم به؛ ألنكم أنتم أٌضا
 ً  .(ٕٔ)الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً النار؛ فتمنوا الموت أنتم أٌضا

خرة وأجاب شٌخنا ابن عثٌمٌن على هذا اإلشكال، فمال:" والجواب عن ذلن أنا لم ندع أن الدار اآل 
خالصة لنا من دون الناس؛ بل نإمن بؤن الدار اآلخرة لكل من آمن وعمل صالحاً سواء كان من هذه األمة أم 
ل علٌه؛ ولد  من ؼٌرها؛ وهذا المعنى الذي نحا إلٌه ابن كثٌر. رحمه هللا. مخالؾ لظاهر السٌاق؛ فبل ٌعوَّ

 .(ٖٔ)عرفت االنفكان منه"
علٌه ظاهر اآلٌة، وهو األلرب إلى موافمة اللفظ، وبه لال جماعة  والراجح هو المول األول، ألنه ٌدلّ  

 من أهل التفسٌر.وهللا أعلم.
لال الطبري:" فامتنعت الٌهود من إجابة النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى ذلن، لعلمها أنها تمنت الموت هلكت، فذهبت  

الذٌن جادلوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً عٌسى، إْذ  - دنٌاها، وصارت إلى خزي األبد فً آخرتها. كما امتنع فرٌك النصارى
من المباهلة، فبلؽنا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " لو أن الٌهود تمنوا الموت لماتوا، ولرأوا  -دعوا إلى المباهلة 

                                                             

 . 1ٔٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 

 .2ٕٔ/ٔالمراؼً: ( تفسٌر ٕ)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .22ٔ/ٔ(:ص5ٖ5( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .2ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .2٘ٔ/ٔ. وانظر: تفسٌر الرازي: ٖ٘ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕ(:ص2ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:ص2ٌٗ٘ٔر الطبري)( انظر: تفس5)
 .ٖٗٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:ص2ٔ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٕٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
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 -فانكشؾ  ...(ٔ)دون أهبل وال ماال"مماعدهم من النار. ولو خرج الذٌن ٌباهلون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لرجعوا ال ٌج
كذبهم وبهتهم وبؽٌهم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وظهرت حجة رسول هللا  -لمن كان مشكبل علٌه أمر الٌهود ٌومبذ 

 .(ٕ)وحجة أصحابه علٌهم، ولم تزل والحمد هلل ظاهرة علٌهم وعلى ؼٌرهم من سابر أهل الملل"

 :الفوابد
من فوابد اآلٌات: تكذٌب الٌهود الذٌن لالوا: "لنا اآلخرة، ولكم الدنٌا، لن تمسنا النار إال أٌاماً  ٔ.
؛ ووجهه: أن هللا تعالى لال لهم: } فتمنوا الموت {، ولد لال تعالى: } ولن ٌتمنوه أبداً بما لدمت "معدودة
 أٌدٌهم.

، ألنه لّدم أعماله الصالحة أمامه، ولد روي َعْن . ومنها: أنه إذا جاء الموت، فإن المإمن ٌحب لماء هللإ
ُ ِلَماءهُ َوَمْن َكِرَه لِ  ِ أََحبَّ َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم لَاَل : " َمْن أََحبَّ ِلمَاَء َّللاَّ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ًّ ُ ِلمَاءهُ، لَاَلْت النَّبِ ِ َكِرَه َّللاَّ َماَء َّللاَّ

ِ َعابَِشةُ أَْو بَْعُض أَْزَواِجِه إِ  َر بِِرْضَواِن َّللاَّ ٌَْس ذَاِن َولَِكنَّ اْلُمْإِمَن إِذَا َحَضَرهُ اْلَمْوُت بُّشِ نَّا لَنَْكَرهُ اْلَمْوَت، لَاَل: لَ
ُ ِلمَاءهُ َوإِنَّ  ِ َوأََحبَّ َّللاَّ ا أََماَمهُ فَؤََحبَّ ِلمَاَء َّللاَّ ِه ِممَّ ٌْ ٌء أََحبَّ إِلَ ًْ ٌَْس َش ِ  اْلَكافِرَ َوَكَراَمتِِه فَلَ َر بِعَذَاِب َّللاَّ إِذَا ُحِضَر بُّشِ

ُ ِلمَاءهُ " ِ َوَكِرهَ َّللاَّ ا أََماَمهُ َكِرهَ ِلمَاَء َّللاَّ ٌِْه ِممَّ ٌء أَْكَرهَ إِلَ ًْ ٌَْس َش  .(ٖ)َوعُمُوبَتِِه فَلَ
 المرآن

ُ َعِلٌٌم بِالظ اِلمِ  ٌِْدٌِهْم َوَّللا  ا بَِما لَد َمْت أَ  [1٘({ ]البمرة : 1ٌَ٘ن )}َولَْن ٌَتََمن ْوهُ أَبَد 
 التفسٌر:

ولن ٌفعلوا ذلن أبًدا؛ لما ٌعرفونه من صدق النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومن كذبهم وافترابهم، وبسبب ما ارتكبوه من 
ٌْن إلى حرمانهم من الجنة ودخول النار. وهللا تعالى علٌم بالظالمٌن من عباده،  ٌَ الكفر والعصٌان، المَإّدِ

 على ذلن.وسٌجازٌهم 
 .(ٗ)[، أي:" لن ٌتمنوه ما عاشوا"5٘لوله تعالى: }َولَْن ٌَتََمنَّْوهُ أَبًَدا{]البمرة: 
 .(٘)لال الصابونً:"أي لن ٌتمنوا الموت ما عاشوا بسبب ما اجترحوه من الذنوب واآلثام" 
تعمدوا كتماَن  لال الواحدي:" وذلن أنهم كفروا، وعرفوا أنهم َكفَرة، وال نصٌب لهم فً الجنة؛ ألنهم 

وتكذٌبَه" -ملسو هيلع هللا ىلص  -أمر النبً 
(ٙ). 

 .(ٔ)لال ابن عثٌمٌن:" وذلن؛ ألنهم ٌعلمون كذب دعواهم أن لهم الدار اآلخرة خالصة" 

                                                             

، حدثنا عبٌد هللا بن (الحدٌث : إسناده صحٌح . ذكر سنده اإلمام الطبري عن: أبو كرٌب لال ، حدثنا زكرٌا بن عدي لال ٔ)
ي عمرو ، عن عبد الكرٌم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، و أبو كرٌب : هو دمحم بن العبلء . زكرٌا بن عد

كبٌر ابن زرٌك التٌمً الكوفً : ثمة جلٌل ورع لال ابن سعد : " كان رجبل صالحا صدولا " . وهو مترجم فً التهذٌب ، وفً ال
، وولع هنا فً المطبوعة  ٓٓٙ/ٕ/ٔ، وابن أبً حاتم  1ٕٗ:  ٙ، وابن سعد  ٕٖٕ، والصؽٌر :  11ٖ - 12ٖ/  ٔ/ ٕللبخاري 

" أبو زكرٌا " وزٌادة " أبو " خطؤ من ناسخ أو طابع ، عبٌد هللا بن عمرو : هو أبو وهب الجزري الرلً ، ثمة معروؾ أخرج 
/  ٕ/ ٕ، وابن أبً حاتم  ٖٕٓ، والصؽٌر للبخاري :  1ٕٔ/ ٕ/ 2ً التهذٌب ، وابن سعد له أصحاب الكتب الستة ، وترجمته ف

. عبد الكرٌم : هو ابن مالن الجزري الحرانً ، وهو ثمة ثبت صاحب سنة ، من شٌوخ ابن جرٌج ومالن  5ٕٖ - 1ٕٖ
 . 5٘ - 1٘/ ٔ/  ٖ، وابن أبً حاتم  1ٗٔوالثوري وأضرابهم . ترجمته فً التهذٌب ، والصؽٌر للبخاري : 

، عن أحمد بن عبد الملن الحرانً ، عن عبٌد هللا ، وهو ابن عمرو ، بهذا اإلسناد ،  ٕٕٕٙوالحدٌث رواه أحمد فً المسند : 
، من طرٌك فرات بن سلمان الحضرمً ، عن عبد الكرٌم ، به ، بزٌادة  ٕٕٕ٘ولكن لم ٌذكر لفظه ، أحاله على الرواٌة لبله : 

، عن الرواٌة المطولة ، ولال : " فً الصحٌح طرؾ من أوله " ، ثم  1ٕٕ:  1الهٌثمً فً مجمع الزوابد  فً أوله . وذكره
رجال  - ٕٕٕٙلال : " رواه أحمد ، أبو ٌعلى ، ورجال أبً ٌعلى رجال الصحٌح " . ألول : ورجال أحمد فً اإلسناد : 

الشٌخٌن ، والترمذي ، والنسابً ، وابن مردوٌه ، وأبً  بعضه ، ونسبه أًٌضا إلى 15:  ٔالصحٌح أًٌضا . وذكر السٌوطً 
 نعٌم .

 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 (.ٕٙٓٙ( صحٌح البخاري)ٖ)
 .1ٕٖ/ٔ( روح المعانً:ٗ)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٗٙٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
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 :(ٕ)وفً تركهم إظهار التمنً لوالن  
، فلذلن لم ٌتمنوه وهذا لول ابن -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما:أنهم علموا أنهم لو تمنوا الموت لماتوا ، كما لاله النبً

 .(ٖ)عباس
 نحوه. (ٗ). روي عن الحسن-ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أن هللا صرفهم عن إظهار التمنً، لٌجعل ذلن آٌة لنبٌه

ٌِْدٌِهْم{]البمرة:  َمْت أَ  .(٘)[،" بما أسلفته أٌدٌهم"5٘لوله تعالى:}بَِما لَدَّ
المعاصً الموجبة للنار كالكفر بدمحم صلى هللا تعالى علٌه  لال اآللوسً:" أي بسبب ما عملوا من 

 .(ٙ)وسلم، والمرآن، ولتل األنبٌاء"
لال الواحدي:" أي: بما لدموه وعملوه، فؤضاؾ ذلن إلى الٌد، ألن أكثر جناٌات اإلنسان تكون بٌده،  

 .(2)دن"فٌضاؾ إلى الٌد كل جناٌة، وإن لم ٌكن للٌد فٌها عمل، فٌمال: هذا ما اجترحته ٌ
ٌِْدٌِهْم{ ]البمرة :   َمْت أَ  :(1)[، وجهٌن من التفسٌر5٘ولد ذكر أبو حٌان فً لوله تعالى: }بَِما لَدَّ

األول: كناٌة عما اجترحوه من المعاصً السابمة. ونسب التمدٌم للٌد مجازاً ، والمعنى بما لّدموه ، إذ 
َمْت ٌََداَن{ ، كانت الٌد أكثر الجوارح تصرفاً فً الخٌر والشر. وكثر  هذا االستعمال فً المرآن : }ذَِلَن بَِما لَدَّ

ٌِْدٌكُْم{. ٌِْدٌكُْم{ ، }فَبَِما َكَسبَْت أَ َمْت أَ  }بَِما لَدَّ
والثانً: ولٌل : المراد الٌد حمٌمة هنا ، والذي لّدمته أٌدٌهم هو تؽٌٌر صفة رسول هللا صلى هللا علٌه 

  وسلّم ، وكان ذلن بكتابة أٌدٌهم.
ُ َعِلٌٌم بِالظَّاِلِمٌَن{]البمرة:   .(5)[، "أي عالم بظلمهم وإِجرامهم وسٌجازٌهم على ذلن"5٘لوله تعالى: }َوَّللاَّ
 .(ٓٔ)روي عن ابن عباس فً لوله }ِالظَّاِلِمٌَن{، لال:"الكافرٌن" 
ـاِلِمٌَن{]البمرة:  ُ َعِلٌُما بِالظَّ  :(ٔٔ)[، وجهٌن5٘وذكروا فً تفسٌر لوله تعالى: }َوَّللاَّ

أحدهما:أن هذه جملة خبرٌة، ومعناها : التهدٌد والوعٌد ، وعلم هللا متعلك بالظالم وؼٌر الظالم. 
 فااللتصار على ذكر الظالم ٌدل على حصول الوعٌد.

 والثانً: معناه مجازٌهم على ظلمهم ، فكنى بالعلم عن الجزاء.
ُ َعِلٌٌم بِالظَّالِ   ِمٌَن{، "خبر مستعمل فً التهدٌد ألن المدٌر إذا علم لال ابن عاشور: ولوله تعالى }َوَّللاَّ

 :(ٖٔ)ومن ذلن لول زهٌر (ٕٔ)بظلم الظالم لم ٌتؤخر عن معالبته"
  فَبلَ تَْكتُُمنَّ هللاَ َما فًِ نُفُوِسكُْم           ِلٌَْخفَى َوَمْهَما ٌُْكتَِم هللاُ ٌَْعلَمِ 

عهد لٌخفى على هللا ، ومهما ٌكتم من شًء ٌمول: ال تخفوا من هللا ما تضمرون من الؽدر ونمض ال 
ٌعلمه هللا ، ٌرٌد أن هللا عالم بالخفٌات والسرابر وال ٌخفى علٌه شًء من ضمابر العباد ، فبل تضمروا الؽدر 

 ونمض العهد فإنكم إن أضمرتموه علمه هللا؛ ولوله : ٌكتم هللا ، أي ٌكتم من هللا.

                                                                                                                                                                                                       

 .2ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .22ٔ/ٔ(:ص5ٗٓتفسٌر ابن أبً حاتم) ( انظر:ٖ)
 .21ٔ/ٔ(:ص5ٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .2ٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .1ٕٖ/ٔ( روح المعانً: ٙ)
 .ٗٙٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .1ٕٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 1)
 .2ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .21ٔ/ٔ(:ص5ٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٕٙ/ٔانظر: البحر المحٌط: ( ٔٔ)
 .ٙٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٕٔ)
 .ٕٙٙ، وشرح المصابد: 1ٔ( دٌوانه: ٖٔ)

ٌمول الشاعر: ال تخفوا من هللا ما تضمرون من الؽدر ونمض العهد لٌخفى على هللا ، ومهما ٌكتم من شًء ٌعلمه هللا ، ٌرٌد أن 
مابر العباد ، فبل تضمروا الؽدر ونمض العهد فإنكم إن أضمرتموه علمه هللا عالم بالخفٌات والسرابر وال ٌخفى علٌه شًء من ض

 هللا؛ ولوله : ٌكتم هللا ، أي ٌكتم من هللا
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ن الظلم هو تجاوز ما حّد هللا، وال شًء أبلػ فً التعّدي من لال أبو حٌان:" وإنما ذكر الظالمٌن، أل 
 .(ٔ)ادعاء خلوص الجنة لمن لم ٌتلبس بشًء من ممتضاتها ، وانفراده بذلن دون الناس"

ُ َعِلٌٌم ِبالظَّاِلِمٌَن{، ظاهرها الخبر ومضمنها الوعٌد، ألن هللا علٌم   لال ابن عطٌة:" ولوله تعالى: }َوَّللاَّ
 . (ٕ)ٌرهم، ففابدة تخصٌصهم حصول الوعٌد"بالظالمٌن وؼ
 الفوابد:

 . من فوابد اآلٌة: أنَّ الكافر ٌكره الموت لما ٌعلم من سوء العالبة؛ لموله تعالى:}بما لدمت أٌدٌهم{.ٔ
 . ومنها: إثبات السببٌة . تإخذ من الباء فً لوله تعالى:} بما لدمت أٌدٌهم{.ٕ
 ..للمستمبل؛ لموله تعالى: } ولن ٌتمنوه أبداً {؛ فولع األمر كما أخبر به. منها: إثبات علم هللا تعالى ٖ
. ومنها: جواز تخصٌص العموم لؽرض؛ لموله تعالى: } وهللا علٌم بالظالمٌن { فخص علمه بالظالمٌن ٗ

 .تهدٌداً لهم

 المرآن
ُر أَْلَف َسنٍَة َوَما هَُو }َولَتَِجَدن ُهْم أَْحَرَص الن اِس َعلَى َحٌَاٍة َوِمَن ال ِذٌَن  أَْشَركُوا ٌََودُّ أََحُدهُْم لَْو ٌُعَم 
ُ بَِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن ) َر َوَّللا   [1ٙ({ ]البمرة : 1ٙبُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلعَذَاِب أَْن ٌُعَم 

 التفسٌر:
هذه الحٌاة من الذلَّة والمهانة، أن الٌهود أشد الناس رؼبة فً طول الحٌاة أًٌّا كانت  -أٌها الرسول-ولتعلَمنَّ 

بل تزٌد رؼبتهم فً طول الحٌاة على رؼبات المشركٌن. ٌتمنى الٌهودي أن ٌعٌش ألؾ سنة، وال ٌُْبعده هذا 
العمر الطوٌل إن حصل من عذاب هللا. وهللا تعالى ال ٌخفى علٌه شًء من أعمالهم وسٌجازٌهم علٌها بما 

 ٌستحمون من العذاب.
[، "أي ولتجدنَّ الٌهود 5ٙلَتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحٌَاةٍ َوِمَن الَِّذٌَن أَْشَركُوا{]البمرة:لوله تعالى: }وَ  

ً على الحٌاة، وأحرص من المشركٌن أنفسهم، وذلن لعلمهم بؤنهم صابرون إِلى النار  أشّد الناس حرصا
 .(ٖ)إِلجرامهم"
عثا بعد الموت ، فهو ٌحب طول الحٌاة ؛ وأن الٌهودي لال ابن عباس:" وذلن أن المشرن ال ٌرجو ب 

 .(ٗ)لد عرؾ ما له فً اآلخرة من الخزي ، بما ضٌع مما عنده من العلم"
ولوله تعالى: }َوِمَن الَِّذٌَن أَْشَركُوا{، لٌل : المعنى وأحرص، فحذؾ )من الذٌن أشركوا( لمعرفتهم  

 ٌعرفون إال هذه الحٌاة وال علم لهم من اآلخرة، أال ترى بذنوبهم وأال خٌر لهم عند هللا، ومشركو العرب ال
 : (٘)لول شاعرهم

 تمتع من الدنٌا فإنن فان      من النشوات والنساء الحسان
ٌَاٍة{]البمرة:  [ بالتنكٌر، ألنه حٌاة مخصوصة وهً الحٌاة المتطاولة ولذلن كانت 5ٙوإنما لال: }َعلَى َح

 .(ٙ)}على الحٌاة{المراءة بها أولع من لراءة أبً 

 : (2) [، ثبلثة ألول5ٙوذكروا فً )الواو( فً لوله تعالى:} َوِمَن الذٌن أَْشَركُواْ{]البمرة: 
أحدها: أنها )واو( عطؾ، والمعنى أن الٌهود أحرص الناس على حٌاة وأحرص من الذٌن أشركوا 

 كمولن: هو أسخى الناس ومن حاتم، وهذا لول الفراء واألصم.
م ٌدخل الذٌن أشركوا تحت الناس؟ للنا: بلى ولكنهم أفردوا بالذكر ألن حرصهم شدٌد وفٌه فإن لٌل: أل

توبٌخ عظٌم ألن الذٌن أشركوا أال ٌإمنون بالمعاد وما ٌعرفون إال الحٌاة الدنٌا فحرصهم علٌها ال ٌستبعد ألنها 
                                                             

 .1ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .1ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .2ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .2ٖٔ/ٕ(:ص5ٓ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .12( البٌت المريء المٌس، انظر: دٌوانه: ٘)
 .5ٓٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .5ٓٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 2)
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اعظم التوبٌخ، فإن لٌل: ولم زاد جنتهم فإذا زاد علٌهم فً الحرص من له كتاب وهو ممر بالجزاء كان حمٌمٌا ب
حرصهم على حرص المشركٌن؟ للنا: ألنهم علموا أنهم صابرون إلى النار ال محالة والمشركون ال ٌعلمون 

 ذلن.
المول الثانً: أنها )واو( استبناؾ، ولد تم الكبلم عند لوله: "على حٌاة" )و( تمدٌره ومن الذٌن أشركوا 

 [.ٗٙٔكموله: }َوَما ِمنَّا إِالَّ لَهُ َممَاٌم َمْعلُوٌم{ ]الصافات :  أناس ٌود أحدهم على حذؾ الموصوؾ
المول الثالث: أن فٌه تمدٌما وتؤخٌرا وتمدٌره: ولتجدنهم وطابفة من الذٌن أشركوا أحرص الناس على 

 حٌاة، ثم فسر هذه المحبة بموله: }ٌود أحدهم لو ٌعمر ألؾ سنة{ وهو لول أبً مسلم.
مول األول أولى ألنه إذا كانت المصة فً شؤن الٌهود خاصة فاأللٌك بالظاهر أن لال الرازي:" وال 

ٌكون المراد: ولتجدن الٌهود أحرص على الحٌاة من سابر الناس ومن الذٌن أشركوا لٌكون ذلن أبلػ فً إبطال 
 .(ٔ)دعواهم وفً إظهار كذبهم فً لولهم، إن الدار اآلخرة لنا ال لؽٌرنا. وهللا أعلم

ُر أَْلَؾ َسنٍَة{البمرة:لوله   [، " أي ٌتمنى الواحد منهم أن ٌعٌش 5ٙتعالى:} أَْشَركُوا ٌََودُّ أََحُدهُْم لَْو ٌُعَمَّ
 .(ٕ)ألؾ سنة"
 .(ٗ). وروي عن أبً نجٌح مثله(ٖ)لال لتادة:" لال : َحبَّبَْت إلٌهم الخطٌبةُ طوَل العمر" 
 .(٘). ولد ود هإالء لو ٌعمر أحدهم ألؾ سنة"ولال ابن زٌد:" ٌهود ، أحرص من هإالء على الحٌاة 
 .(ٙ)ولال ابن عباس:" هو لول أحدهم إذا عطس : " زه هزار سال " ، ٌمول : عشرة آالؾ سنة" 
 :(2) واختلؾ فً الذٌن أخبر هللا تعالى ذكره أن الٌهود أحرص منهم فً هذه اآلٌة، وذكروا فٌه وجهٌن 

. وهذا لول (1)ألنهم ال ٌإمنون بالبعث، فهم ٌتمنون طول العمراألول: أنهم مشركوا العرب، خصوا بذلن 
 .(5)ابن عباس

 .(ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)والثانً: أنهم المجوس، لاله أبو العلٌة
وذلن بٌن فً أدعٌاتهم للعاطس بلؽاتهم بما معناه: )عش ألؾ سنة(، ولٌل أنهم كانوا ٌمولون لملكهم:  

 .(ٕٔ)"عش ألؾ نٌروز وألؾ مهرجان"
ب المول األول، ألن هللا جل ثناإه لد وصؾ الٌهود بؤنهم أحرص الناس على الحٌاة، لعلمهم والصوا 

بما لد أعد لهم فً اآلخرة على كفرهم بما ال ٌمر به أهل الشرن، فهم للموت أكره من أهل الشرن الذٌن ال 

                                                             

 .5ٓٙ/ٖ(مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .2ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .2ٕٖ/ٕ(:ص5ٖ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .2ٕٖ/ٕ(:ص5ٗ٘ٔ(أخرجه الطبري)ٗ)

 
 .2ٕٖ/ٕ(:ص5٘٘ٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .2ٕٖ/ٕ(:ص5ٙ٘ٔ(أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٗ/ٕ. وتفسٌر المرطبً: 2ٖٔ-2ٖٓ/ٕالطبري: ( انظر: تفسٌر 2)
(  إن اإلٌمان بالبعث واجب ال ٌمبل هللا إٌمان عبد إال به وهو جزء من أحداث ٌوم المٌامة الركن السادس من أركان اإلٌمان ، 1)

ه لتنوع األحداث المسمى بالٌوم اآلخر ، والمسمى بٌوم المٌامة ، والمسمى بٌوم البعث . ولد تعددت وتنوعت أسمابه وأوصاف
 التً تكون فٌه فهو الٌوم اآلخر ألن ما لبله سابك وهو األخٌر .

ً ٌمومون من لبورهم لرب العالمٌن وٌمومون فً محشرهم لمجًء الرب سبحانه لفصل   وهو ٌوم المٌامة ألن الناس جمٌعا
نظر: الحٌاة اآلخرة، د.ؼالب عواجً، ]ا.المضاء، وهو ٌوم البعث ألن الناس ٌبعثون فٌه من لبورهم وٌخرجون إلى محشرهم 

(ٔ/ٖٖٔ.] 
 .2ٖٔ/ٕ(:ص5ٓ٘ٔ( أخرجه الطبري)5)
 .2ٖٔ/ٕ(:ص12٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٕ(:ص11٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
و . ولد ذكر اإلمام الطبري خبرا مجهول اإلسناد: "عن ابن عباس فً لوله : }ٌود أحدهم ل5ٓٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)

(: 5ٌٙ٘ٔعمر ألؾ سنة{ ، لال : هو لول أحدهم إذا عطس : " زه هزار سال "، ٌمول : عشرة آالؾ سنة)انظر: تفسٌره)
 (.  و )زه(: عش باللؽة الفارسٌة.2ٖٖ/ٕ
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ن ال ٌصدلون بالبعث وال ٌإمنون بالبعث، ألنهم ٌإمنون بالبعث، وٌعلمون ما لهم هنالن من العذاب. والمشركو
 .(ٔ)العماب، فالٌهود أحرص منهم على الحٌاة وأكره للموت

َر{]البمرة:  مهما  -[، " أي وما طول العمر 5ٙولوله تعالى :}َوَما هَُو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلعَذَاِب أَْن ٌُعَمَّ
 .(ٕ)بمبعده ومنجٌه من عذاب هللا" -عمر 

 .(ٖ)ٌنمذه"لال البؽوي:" أي طول عمره ال  
لال ابن زٌد:" لو عمر كما عمر إبلٌس لم ٌنفعه ذلن ، إذ كان كافرا ، ولم ٌزحزحه ذلن عن  
 .(ٗ)العذاب"
ٌه5ٙولوله تعالى}بُِمَزْحِزِحِه{]البمرة:  ، أبً (ٙ)روي عن ابن عباس ،(٘)[، ٌعنً: بمبعده وُمنَّحِ

 ، نحو ذلن.(1)، والربٌع(2)العالٌة
 :  (5)ومن ذلن لول الحطٌبة 

 ولالوا : تزحزح ما بنا فضل حاجة           إلٌن، وما منا لَوْهٌِن رالع 
ٌعنً بموله : )تزحزح(، تباعد، ٌمال منه : زحزحه ٌزحزحه زحزحة وزحزاحا، وهو عنن متزحزح ، 

 أي متباعد.
 : (ٓٔ)وٌكون الزما ومتعدٌا، فمن لول الشاعر فً المتعدي  

 وؼافر الذنب زحزحنً عن النار      ٌا لابض الروح من نفس إذا احتضرت 
 : (ٔٔ)ولال آخر فً البلزم  

 خلٌلً ما بال الدجى ال ٌتزحزح       وما بال ضوء الصبح ال ٌتوضح
ِ َعزَّ   وروى النسابً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : " َمْن َصاَم ٌَْوًما فًِ َسِبٌِل َّللاَّ

ُ َوْجَههُ َعْن النَّاِر بِذَِلَن اْلٌَْوِم َسْبِعٌَن َخِرًٌفاَوَجلَّ َزْحزَ   .(ٔ)" َح َّللاَّ

                                                             

 .2ٖٔ-2ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٗٓٙٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
، وتفسٌر المرآن العظٌم 2ٖٙ/ٕ، وجامع البٌان للطبري: 11ٕ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: 2ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)

: بمبعده، وانظر: 1ٗ/ٔ، وأبو عبٌدة فً مجاز المرآن: 22، ولال الٌزٌدي فً ؼرٌب المرآن وتفسٌره: ٖٙٔ/ٔالبن كثٌر: 
، جامع البٌان 1ٔٙٔ/ٖ، لسان العرب البن منظور: 2/ٖاللؽة البن فارس:  ، معجم مماٌٌس٘ٔٗ/ٖتهذٌب اللؽة لؤلزهري: 

، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖ٘/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 55ٕ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 2ٖ٘/ٕللطبري: 
، وتفسٌر ٖٖٔ/ٔلوسً: ، روح المعانً لؤل2ٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: ٖٔٔ/ٔ، الدر المصون للسمٌن الحلبً: 5ٕٓ/ٖ

 ، وؼٌرها.ٕٙٔ/ٔ،  فً النكت والعٌون: 1٘ؼرٌب المرآ البن لتٌبة: 
 .1ٖ٘/ٕ(:صٓٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٔٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٕٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
. ٌمول  ٙ:  ٖٔ(البٌت لٌس للحطٌبة ، وإنما هو لمٌس بن الحدادٌة ، من لصٌدة له نفٌسة طوٌلة رواها أبو الفرج فً أؼانٌه 5)

 لبل البٌت ، ٌذكر مجٌبه إلى صاحبته أم مالن . 
 وما راعنى إال المنادى : أال اظعنوا         وإال الرواؼى ؼدوة والمعالع

 ألخبرها كل الذي أنا صانع         فجبت كؤنً مستضٌؾ وسابل      
 فمالت : تزحزح! ما بنا كبر حاجة           إلٌن ، وال منا لفمرن رالع

 فما زلت تحت الستر حتى كؤننً            من الحر ذو طمرٌن فً البحر كارع
نا        وؼافر الذنب . وفً رواٌة: ٌا لابض الروح عن جسم عصى زم2ٙٙ( البٌت لذي الرمة، انظر: ملحمات دٌوانه: ٓٔ)

 (.ٖٗ/ٕزحزحنً عن النار.)انظر: تفسٌر المرطبً: 
وحلبة  ٖٙٔ: ٔونهاٌة األرب  ٖٓ٘: ٔومنها بٌتان فً كل من دٌوان المعانً  ٕٔوشرح المختار:  ٗٓٔ: ٕ(دٌوان بشار ٔٔ)

 (.ٓٔٔب ) ٕ٘ٔة: . ورسالة الطٌؾ، الورل2ٕٓوتشبٌهات ابن أبً عون:  2ٗٙوثبلثة فً هر اآلداب:  ٖ٘ٓالكمٌت: 



ٔ15 

 

ٔ15 

 

 :(ٕ)ولد اختلؾ النحاة فً )هَُو( على وجوه  
أحدها: أن )هو( عابد إلى }أحدهم{، والتمدٌر: ما أحدهم بمزحزحه، وخبر االبتداء فً المجرور. )أن 

 ٌعمر( فاعل بمزحزح.
( ضمٌر التعمٌر، والتمدٌر وما التعمٌر بمزحزحه، والخبر فً المجرور، )أن الثانً: ولالت جماعة : )هو

 ٌعمر( بدل من التعمٌر على هذا المول.
 .(ٖ)الثالث: وحكى الطبري عن فرلة أنها لالت : )هو( عماد

 لال المرطبً: "وهو لول فٌه بُعٌد، فإن حك العماد أن ٌكون بٌن شٌبٌن متبلزمٌن، مثل لوله : }إِْن َكانَ  
{ ]األنفال :   .(ٗ)[ ونحو ذلن"2ٙ[، ولوله : }َولَِكْن َكانُوا هُُم الظَّاِلِمٌَن{ ]الزخرؾ : َٕٖهذَا هَُو اْلَحكَّ

 الرابع: ولٌل : )ما( عاملة حجازٌة، و)هو( اسمها، والخبر فً }بُِمَزْحِزِحِه{.
ألن المحفوظ عن النحاة أن ، وضعّفه المرطبً:" (٘)الخامس: ولالت طابفة : )هو( ضمٌر األمر والشؤن

 .(ٙ)ٌفسر بجملة سالمة من حرؾ جر"
 وأظهر تلن األلوال، هو المول األول، أي: أن الضمٌر)هو( عابد إلى}أحدهم{، وهللا أعلم. 
ُ بَِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن{]البمرة:   .(2)[، "أي مّطلع على أعمالهم فٌجازٌهم علٌها"5ٙلوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(1)ٌر:" أي : خبٌر بما ٌعمل عباده من خٌر وشر ، وسٌجازي كل عامل بعمله"لال ابن كث 
 .(5)لال السعدي:" تهدٌد لهم على المجازاة بؤعمالهم" 
لال أبو حٌان:"وهذه الجملة تتضمن التهدٌد والوعٌد ، وأتى عنا بصفة بصٌر ، وإن كان هللا تعالى  

ً بؤن علمه، بجمٌع ً عن الجارحة ، إعبلما األعمال ، علم إحاطة وإدران للخفٌات... وأتى بصٌؽة  متنزها
 .(ٓٔ)المضارع ، وإن كان علمه تعالى محٌطاً بؤعمالهم السالفة واآلتٌة لتواخً الفواصل"

لال العلماء : وصؾ هللا عز وجل نفسه بؤنه بصٌر على معنى أنه عالم بخفٌات األمور. والبصٌر فً  
ه، ومنه لولهم : فبلن بصٌر بالطب، وبصٌر بالفمه، وبصٌر بمبللاة كبلم العرب : العالم بالشًء الخبٌر ب

 : (ٔٔ)الرجال، لال الشاعر
 فإن تسؤلونً بالنساء فإننً          بصٌر بؤدواء النساء طبٌب

لال الخطابً : )البصٌر( العالم، و)البصٌر( المبصر، ولٌل : وصؾ تعالى نفسه بؤنه بصٌر على  
ذوات إبصار، أي مدركة للمبصرات بما خلك لها من اآللة المدركة والموة، فاهلل معنى جاعل األشٌاء المبصرة 

 .(ٕٔ)بصٌر بعباده، أي جاعل عباده مبصرٌن

                                                                                                                                                                                                       

( ، 2ٓ1ٔ( ، وابن ماجه فً الصٌام )2ٗ٘ٔ( وصححه األلبانً ، والترمذي فً فضابل الجهاد )ٕٕٕٔ(رواه النسابً )ٔ)
 (.25ٖٓوأحمد )

ُ َوْجَههُ َعْن النَّاِر َسْبِعٌَن َخِرٌفًا "،  رواه  ِ بَعََّد َّللاَّ البخاري فً الجهاد والسٌر باب وفً رواٌة اخرى: "َمْن َصاَم ٌَْوًما فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
(والنسابً فً الصٌام 1ٗ٘ٔ( ، والترمذي فً الجهاد )ٖ٘ٔٔ( ، ومسلم فً الصٌام )1ٕٗٓفضل الصوم فً سبٌل هللا )

( 2ٖٔٗ( وأخرجه ابن حبان )5ٕٕٕ( ،والدارمً فً الجهاد )1ٕٙٓٔ( ، وأحمد )2ٓ2ٔ(،وابن ماجه فً الصٌام )5ٕٕٔ)
ُ َوْجَههُ ِمْن َجَهنََّم َسْبِعٌَن َعاًما"، رواه النسابً فً الصٌام 1ٕٙٔبسند صحٌح ، والطٌالسً ) ( . وعند النسابً : "بَاَعَد َّللاَّ

(ٕٕٔ٘.) 
 .ٖ٘-ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .2ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً:ٗ)
 .1ٕٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 . 2ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .5٘( تفسٌر السعدي: 5)
 .2ٕٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 . ٖٔٔ( البٌت لعلممة الفحل، انظر: دٌوانه: ٔٔ)
 .2ٓٗ/ٖ. وانظر: مماٌٌس اللؽة: ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
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ولرأ الجمهور }ٌعملون{، بالٌاء ، على نسك الكبلم السابك، ولرأ الحسن ولتادة واألعرج  
 .(ٔ)الخطاب وٌعموب}تعلمون{، بالتاء، على سبٌل االلتفات والخروج من العٌبة إلى

 الفوابد:

 . من فوابد اآلٌة أن الٌهود أحرص الناس على حٌاة..ٔ
ً معدودة"، ثم ٌخرجون منها، وٌكونون فً الجنة؛ ألن من ٕ . ومنها: إبطال لولهم: "لن تمسنا النار إال أٌاما

 .كان كذلن ال ٌكره الموت
 } أحرص {؛ و} أحرص { اسم تفضٌل. . ومنها: أن الناس ٌتفاوتون فً الحرص على الحٌاة؛ لموله تعالى:ٖ
. ومنها: أن المشركٌن من أحرص الناس على الحٌاة، وأنهم ٌكرهون الموت؛ لموله تعالى: }ومن الذٌن ٗ

 ..أشركوا { مما ٌدل على أنهم فً الممة فً كراهة الموت ما عدا الٌهود
ً إذا كان فً معصٌة هللا؛٘ لموله تعالى:}وما هو بمزحزحه من  . ومنها: أن طول العمر ال ٌفٌد المرء شٌبا

 العذاب أن ٌعمر{.
. ومنها: َؼْوُر فهم السلؾ حٌن كرهوا أن ٌُْدَعى لئلنسان بالبماء؛ فإن اإلمام أحمد كره أن ٌمول لئلنسان: ٙ

"أطال هللا بماءن"؛ ألن طول البماء لد ٌنفع، ولد ٌضر؛ إذاً الطرٌك السلٌم أن تمول: "أطال هللا بماءن على 
 ..هللا"، أو نحو ذلنطاعة 

. ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى محٌط بؤعمال هإالء كؽٌرهم؛ لموله تعالى: } وهللا بصٌر بما ٌعملون {؛ 2
والبصر هنا بمعنى العلم؛ وٌمكن أن ٌكون بمعنى الرإٌة؛ لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص "لو كشفه ألحرلت سبحات وجهه ما 

 ؛ فؤثبت هلل بصراً؛ لكن تفسٌره بالعلم أعم. (ٔ)انتهى إلٌه بصره من خلمه"
 المرآن

ٌِْه وَ  ٌَْن ٌََد ل ا ِلَما بَ ِ ُمَصّدِ لَهُ َعلَى لَْلبَِن بِِإْذِن َّللا  ا ِلِجْبِرٌَل فَِإن هُ نَز  هُد ى َوبُْشَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن }لُْل َمْن َكاَن َعُدوًّ
 [19({ ]البمرة : 19)

 التفسٌر:
ل المرآن  -أٌها الرسول-لل للٌهود حٌن لالوا: إن جبرٌل هو عدونا من المبلبكة: من كان عدًوا لجبرٌل فإنه نزَّ

لٌن به بكل خٌر فً  لًا لما سبمه من كتب هللا، وهادًٌا إلى الحك، ومبشًرا للمصّدِ على للبن بإذن هللا تعالى مصّدِ
 الدنٌا واآلخرة.

نزلت جوابا للٌهود من بنً إسرابٌل، إذ زعموا أن جبرٌل عدو  لد أجمع أهل العلم بالتفسٌر على أن هذه اآلٌة   
 :(ٖ)، وأن مٌكابٌل ولً لهم، ثم اختلفوا فً السبب الذي من أجله لالوا ذلن على ألوال(ٕ)لهم

أحدها: أن سبب لٌلهم ذلن، كا من أجل مناظرة جرت بٌنهم وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أمر نبوته. لاله ابن 
 .(ٙ)، والماسم بن أبً بزة(٘)، وشهر بن حوشب األشعري(ٗ)عباس

                                                             

 .2ٕٔ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٔ)
(ٔ) .25ٔ[ 5ٖٕ] ٕٗٗ: فً لوله علٌه السبلم: "إن هللا ال ٌنام"...، حدٌث رلم 25، كتاب اإلٌمان، باب 2ٓ5أخرجه مسلم ص   

( لال اإلمام الرازي: " من الناس من استبعد أن ٌمول لوم من الٌهود: إن جبرٌل عدوهم لالوا: ألنا نرى الٌهود فً زماننا هذا ٕ)
أن أحدا من سلفهم لم ٌمل بذلن، واعلم أن هذا باطل ألن حكاٌة هللا أصدق، وألن جهلهم  مطبمٌن على إنكار ذلن مصرٌن على

 (.25ٔ/ٕ(".)انظر: تفسٌره: 1ٖٔكان شدٌدا وهم الذٌن لالوا؛ }اجعل لنا إالها كما لهم ءالهة{ )األعراؾ: 
مرسل من عند هللا، ومع ذلن ٌبؽضونه، ولال الشٌخ دمحم الطاهر بن عاشور: "ومن عجٌب تهافت اعتمادهم أنهم ٌثبتون أنه ملن 

وهذا أحط درجات االنحطاط فً العمل والعمٌدة، وال شن أن اضطراب العمٌدة من أكبر مظاهر انحطاط األمة ألنه ٌنبا عن 
 .ٕٔٙ/ٔتضافر آرابهم على الخطؤ واألوهام")انظر تفسٌره: 

 .ٖٙ/ٕ. وتفسٌر المرطبً: 21ٖ-22ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .21ٖ-22ٖ/ٕ(:٘ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .25ٖ-21ٖ/ٕ(:ٙٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٖٓ/ٕ(:2ٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
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فمالوا: ٌا أبا الماسم نسؤلن عن أشٌاء فإن أجبتنا فٌها اتبعنان،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال ابن عباس:" ألبلت الٌهود إلى النبً  
 أخبرنا من الذي ٌؤتٌن من المبلبكة؟ فإنه لٌس من نبً إال ٌؤتٌه ملن من عند

بالرسالة بالوحً فمن صاحبن؟ لال: "جبرٌل" لالوا: ذان الذي ٌنزل بالحرب وبالمتال، ذان  -وجل  عز -ربه 
عدونا لو للت مٌكابٌل الذي ٌنزل بالمطر والرحمة اتبعنان، فؤنزل هللا تعالى: }لل من كان عدوا لجبرٌل فإنه 

 .(ٔ)نزله على للبن{ إلى لوله: }فإن هللا عدو للكافرٌن{"
ل آخرون : بل كان سبب لٌلهم ذلن، من أجل مناظرة جرت بٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه والثانً: ولا

 .(ٗ)، والسدي(ٖ)، ولتادة(ٕ)وبٌنهم، فً أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص. لاله الشعبً
نه ٌنزل الثالث: ولال أبو لٌلى: " لالت الٌهود للمسلمٌن : لو أن مٌكابٌل كان الذي ٌنزل علٌكم لتبعناكم ، فإ

بالرحمة والؽٌث ، وإن جبرٌل ٌنزل بالعذاب والنممة ، وهو لنا عدو. لال : فنزلت هذه اآلٌة :}من كان عدوا 
 .(ٙ). وروي عن عطاء نحو ذلن(٘)لجبرٌل{"

 .(2)[، " أي لل لهم ٌا دمحم من كان عدواً لجبرٌل"52لوله تعالى:} لُْل َمْن َكاَن َعُدّواً ِلِجْبِرٌَل{]البمرة:   
 .(1)لال المراؼً:" أي لل لهم أٌها النبً حاكٌا لهم عن َّللّا : من كان عدّوا لجبرٌل"   
 على ألوال: -علٌه السبلم-واختلؾ فً سبب عداوة الٌهود لجبرٌل  

 .(5)األول: أن سبب عداوة الٌهود لجبرٌل أنه أُِمر باستمرار النبوة فنملها لؽٌرهم. لاله مماتل
 .(ٓٔ)عداوتهم له، لكونه ٌطلع على أسرارهم. لاله لتادةوالثانً: أن سبب 

 .(ٔٔ)الثالث: ألنه كان ٌنزل المرآن على دمحم علٌه السبلم
 .(ٕٔ)والرابع: إن عداوتهم لكونه ٌنزل بالعذاب

 ..(ٖٔ)الخامس: كونه حال دون لتل بخت نصر، الذي خرب مسجدهم وسفن دماءهم، وسبى ذرارٌهم
، ألن لوله: }لُْل َمْن -علٌه السبلم-عداوتهم له، أنه كان ٌنزل المرآن على دمحم واأللرب أن ٌكون سبب   

ِ ...{ ]البمرة :  لَهُ َعلَى لَْلبَِن ِبإِْذِن َّللاَّ ا ِلِجْبِرٌَل فَإِنَّهُ نَزَّ [ مشعر بؤن هذا التنزٌل ال ٌنبؽً أن ٌكون 52َكاَن َعُدوًّ
 .(ٗٔ) ٌنبؽً أن ٌكون سببا للعداوة. لاله الرازيسببا للعداوة ألنه إنما فعل ذلن بؤمر هللا فبل

 :(ٔ)وأما )ِجْبِرٌَل(، و)ِمٌَكاَل( فإن للعرب فٌهما لؽات   

                                                             

( والطبرانً فً "المعجم ٘ٔٔح:  - 1/2ٖٔ، والخبر أخرجه اإلمام أحمد )الفتح الربانً: 1ٕ( أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 ( من طرٌك ابن شهاب به. وإسناده حسن بشواهده وهً:ٖٓٔ/ٔ)تفسٌر ابن كثٌر:  ( والنساب5ًٕٕٗٔح:  - ٘ٗ/ٕٔالكبٌر" )

( وعبد بن حمٌد )المصدر السابك( 1/2ٗٔ، واإلمام أحمد )الفتح الربانً: 21ٖ-22ٖ/ٕ(:٘ٓٙٔما أخرجه الطبري فً تفسٌره)
( 2ٔٔ/ٔوأبو نعٌم )فتح المدٌر:  ، 25ٔ/ٔ(:ص5ٕ٘( وابن أبً حاتم)5ٕٖٔح:  - ٔٔ/ٕوأبو داود الطٌالسً )منحة المعبود: 

( كلهم من طرٌك عبد الحمٌد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضً هللا عنهما ٕٙٙ/ٙوالبٌهمً )دالبل النبوة: 
 نحوه وسنده حسن.

 .1ٖ٘/ٕ(:صٗٔٙٔ، و)1ٕٖ-1ٖٔ/ٕ(:ص1ٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٖٖ-1ٕٖ/ٕ:ص(ٕٔٙٔ(، و)ٔٔٙٔ(، و_ٓٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٖٗ-1ٖٖ/ٕ(:صٖٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٖٙ/ٕ(:ص٘ٔٙٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .1ٖٙ/ٕ(:صٙٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 ، 2ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:1)
، ومفاتٌح الؽٌب ٕٗٔ/ٔوي: ، ومعالم التنزٌل للبؽ٘ٗرلم:  ٖٖ: -تحمٌك: أٌمن شعبان-( انظر: أسباب النزول للوا حدي5)

. ٕٔٔ/ٖللرازي:   
عن لتادة فً لصة عمر مع الٌهود وفٌها فمالوا: "من صاحبكم.  ٓٔٙٔرلم:  1ٖٖ/ٕ( أخرجه ابن جرٌر فً جامع البٌان: ٓٔ)

، ومفاتٌح ٕٗٔ/ٔفمال لهم: جبرٌل. فمالوا: ذان عدونا من أهل السماء، ٌُْطلع دمحماً على سرنا" وانظر: معالم التنزٌل للبؽوي: 
. 5ٖٔ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٖالؽٌب للرازي:   

 .ٔٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .51ٕ/ٔ( انظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٕٔ)
 .51ٕ/ٔ( انظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٖٔ)
 .ٔٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
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أحدها: أهل الحجاز ٌمولون )جبرٌل(، و)مٌكال(، بؽٌر همز، بكسر الجٌم والراء من )جبرٌل( وبالتخفٌؾ، 
 وعلى المراءة بذلن عامة لََرأَة أهل المدٌنة والبصرة.

 : (ٕ)ب بن مالنلال كع
 وٌوم بدر لمٌناهم لنا مدد         فٌه لدى النصر مٌكال وجبرٌل

 : (ٖ)ولال آخر
 عبدوا الصلٌب وكذبوا بدمحم      وبجبربٌل وكذبوا مٌكاال

والثانً:أما تمٌم ولٌس وبعض نجد فٌمولون: )َجبربٌل ومٌكابٌل( على مثال )جبرعٌل ومٌكاعٌل(، بفتح الجٌم 
 (ٗ)وزٌادة ٌاء بعد الهمزة، وعلى المراءة بذلن عامة لََرأَة أهل الكوفة، كما لال جرٌر بن عطٌةوالراء، وبهمز، 

 : 
 عبدوا الصلٌب وكذبوا بدمحم         وبَجبَربٌل وكذبوا مٌكاال 

والثالث: ولد ذكر عن الحسن البصري وعبد هللا بن كثٌر أنهما كانا ٌمرآن : )جبرٌل( بفتح الجٌم، وترن الهمز، 
هً لراءة ؼٌر جابزةٍ المراءةُ بها، ألن " فعلٌل " فً كبلم العرب ؼٌر موجود، ولد اختار ذلن بعضهم، و

 : (٘)وزعم أنه اسم أعجمً، كما ٌمال : " سموٌل "، وأنشد فً ذلن
 بحٌث لو وزنت لخم بؤجمعها        ما وازنت رٌشة من رٌش سموٌبل 

 بالنون. والرابع: وأما بنو أسد فإنها تمول )ِجبرٌن(
 والخامس: ولد حكً عن بعض العرب أنها تزٌد فً )جبرٌل( "ألفا " فتمول : )جبراٌٌل ومٌكاٌٌل(.

والسادس: ولد حكً عن ٌحٌى بن ٌعمر أنه كان ٌمرأ : )َجْبَربِّل( بفتح الجٌم، والهمز، وترن المد، وتشدٌد 
معنى : " عبد "، واآلخر بمعنى : " عبٌد وأما البلم، فؤما " جبر " و " مٌن "، فإنهما االسمان اللذان أحدهما ب

 .(ٙ)" إٌل " فهو هللا
فً صاحب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الثعلبً:" فؤجود اللؽات )َجْبَرِبٌل( بفتح الجٌم، والهمز، ألن الذي ٌروى عن النبً  

 .(1)، هذا الذي ضبطه أصحاب الحدٌث"(2)الصور " َجْبَربٌِل عن ٌمٌنه ومٌكابٌل عن ٌساره
 واختلؾ فً معنى )جبرٌل(، على لولٌن:   

                                                                                                                                                                                                       

 .5ٖٓ-15ٖ/ٕالطبري: ، وتفسٌر ٙٙٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٔ)
، وفً اللسان مادة)مكا( ونسبه 1ٖٔ/ٔ، والبحر المحٌط: 1ٖ/ٕ، وفً المرطبً: 2ٗٔ/ٔ( البٌت فً لصٌدة وردت فً السٌرة: ٕ)

 لحسان بن ثابت.
 .1ٖٔ/ٔ، وتفسٌر البحر المحٌط: 1ٖ/ٕ، تفسٌر المرطبً: ٓ٘ٗ( البٌت لجرٌر من لصٌدة ٌهجو بها األخطل. انظر: دٌوانه: ٖ)
، من لصٌدته الدامؽة فً هجاء األخطل ، والضمٌر إلى تؽلب ، رهط  12، ونمابض جرٌر واألخطل :  ٓ٘ٗ( دٌوانه : ٗ)

 األخطل ، ولبله :
 لبح اإلله وجوه تؽلب ، كلما       َشبَح الحجٌج وكبروا إهبلال  
لنعمان ابن المنذر فً خبر طوٌل ، حٌن لال ، واللسان )سمل( ، من أبٌات أرسلها الربٌع إلى ا ٕٕ:  ٙٔ،  5ٕ:  ٗٔ(األؼانً ٘)

لبٌد فً رجزه : مهبل ، أبٌت اللعن ، ال تؤكل معه، وزعم أنه أبرص الخبٌثة ، وذكر من فعله لبٌحا كرٌها ، فرحل الربٌع عن 
 النعمان ، وكان له ندٌما ، وأرسل إلٌه أبٌاته:

 لبن رحلت جمالً ال إلى سعة      ما مثلها سعة عرضا وال طوال 
 بحٌث لو وزنت لخم بؤجمعها       لم ٌعدلوا رٌشة من رٌش سموٌبل

 ترعى الروابم أحرار البمول بها     ال مثل رعٌكم ملحا وؼسوٌبل
 فاثبت بؤرضن بعدي ، واخل متكبا      مع النطاسً طورا وابن توفٌبل

 ولخم : هم رهط آل المنذر ملون الحٌرة .
 .5ٖٓ-15ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 الكشؾ ( و - 2ٕٗ٘( و البزار )  55ٔ/  ٔ(، و أحمد ) ٕٕٔٔ(أخرجه ابن حبان ) 2)

 : ( و النسابً فً " الخصابص " رلم ٔ/  ٖٔٔ/  ٔالطبرانً فً " المعجم الكبٌر " ) 
ٕ٘ ) .) 

 .25ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:1)
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، وعبدهللا بن (ٔ)األول:أن معناه: عبد هللا، فـ )جبر( عبد، و)إٌل( هللا: ومٌكابٌل عبد هللا وهو لول ابن عباس
 ، وجماعة من أهل العلم. (ٙ)، والضحان(٘)ومجاهد ، (ٗ)، وعلً بن حسٌن(ٖ)، وعكرمة(ٕ)الحارث

 . (2)ربه. لاله عبدالعزٌز بن عمٌروالثانً: أن معناه: خادم 
 : (1) واعترض أبو علً الفارسً على المول األول، ووصفه بؤنه ؼٌر مستمٌم، وذلن لوجهٌن   

 أحدهما: أنه ال ٌعرؾ من أسماء هللا )أٌل(.
 والثانً: أنه لو كان كذلن لكان آخر االسم مجرورا.

عربٌتٌن، ولكنهما « إٌل»و « جبر»ٌتؤتى لو كان:  والراجح هو المول األول، وأما وكبلم السوسً فإنما   
 عبرانٌتان، واالضافة فً اللؽة العبرانٌة ال توجب كسر االسم باعتباره مضافا إلٌه. وهللا أعلم.

لَهُ على لَْلبَِن ِبإِْذِن هللا{]البمرة:    بن ٌا [، "أي فإِن جبرٌل األمٌن نّزل هذا المرآن على لل52لوله تعالى: }فَإِنَّهُ نَزَّ
 .(5)دمحم بؤمر هللا تعالى"

لال السعدي: أي" فإن جبرٌل هو الذي نزل بالمرآن من عند هللا، على للبن،  وهو الذي ٌنزل على األنبٌاء  
 .(ٓٔ)لبلن، وهللا هو الذي أمره، وأرسله بذلن، فهو رسول محض"

عدو لوحى َّللّا الذي ٌشمل  لال المراؼً:أي" فإن من أحوال جبرٌل أنه نّزل المرآن على للبن ، أي فهو 
 .(ٔٔ)التوراة"

لال ابن عباس: فؤنزل هللا إكذابا لهم: لل ٌا دمحم: من كان عدوا لجبرٌل فإنه ٌمول: فإن جبرٌل نزله ٌمول: نزل  
 .(ٕٔ)المرآن من عندي"

لَهُ{]البمرة:     :(ٖٔ)[، على ألوال52ولد اختلؾ فً )الهاء( فً لوله تعالى}فَإِنَّهُ َنزَّ
أن الهاء األولى تعود على جبرٌل والثانٌة: على المرآن وإن لم ٌجر له ذكر، ألنه كالمعلوم، أي إن أحدها: 

كانت عداوتهم ألن جبرٌل ٌنزل المرآن فإنما ٌنزله بإذن هللا، وهذا كموله: }َما تََرَن َعلَى َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة...{ 
. (2ٔ)والربٌع بن أنس (ٙٔ)، والحسن(٘ٔ)وأبو العالٌة (ٗٔ)[ ٌعنً على األرض،  وهذا لول ابن عباس٘ٗ]فاطر : 

 وهو لول أكثر أهل العلم.
لال صاحب "الكشاؾ": إضمار ما لم ٌسبك ذكره فٌه فخامة لشؤن صاحبه حٌث ٌجعل لفرط شهرته كؤنه ٌدل    

 .(1ٔ)على نفسه وٌكتفً عن اسمه الصرٌح بذكر شًء من صفاته"
 ٌل علٌه السبلم ال أنه نزل نفسه.والثانً: أن المعنى: فإن هللا نزل جبر

 .(ٔ)لال ابن عطٌة:" وخص الملب بالذكر ألنه موضع العمل والعلم وتلمً المعارؾ"   

                                                             

 .5ٖٓ/ٕ(:صٕٓٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .5ٖٓ/ٕ(:صٖٕٙٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٕ)
 .5ٖٓ/ٕ(:صٕٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5ٖٓ/ٕ(:صٕ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
 .1ٕٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
 .1ٖٔ/ٔ(:ص5ٙ1( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٕٔٙ/ٌٖب: ، ونمله الرازي فً مفاتٌح الؽ1ٙٔ-2ٙٔ/ٕ( الحجة: 1)
 .2ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٓٙ( تفسٌر السعدي:ٓٔ)
 .2ٙٔ-2٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٔ(:ص5ٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٔ)
 .1ٓٔ/ٔ(:ص5٘٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .1ٓ/!ٔ(:ص5٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .1ٓٔ/ٔابن أبً حاتم:( انظر: تفسٌر ٙٔ)
 .1ٓٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2ٔ)
 .5ٙٔ/ٔ( الكشاؾ: 1ٔ)
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ولال الرازي: "ٌرى أكثر األمة على أنه أنزل المرآن علٌه ال على للبه إال أنه خص الملب بالذكر ألجل أن    
، فلما كان سبب تمكنه من األداء ثباته فً للبه حفظا جاز أن الذي نزل به ثبت فً للبه حفظا حتى أداه إلى أمته

 .(ٕ)ٌمال: نزله على للبن وإن كان فً الحمٌمة نزله علٌه ال على للبه
لَهُ{ جزاء للشرط؟ للت : فٌه وجهان:     لال الزمخشري: "فإن للت : كٌؾ استمام لوله : }فَإِنَّهُ نَزَّ

اب فبل وجه لمعاداته حٌث نزل كتابا مصدلا للكتب بٌن ٌدٌه ، فلو أحدهما: إن عادى جبرٌل أحد من أهل الكت
 أنصفوا ألحبوه وشكروا له صنٌعه فً إنزاله ما ٌنفعهم وٌصحح المنزل علٌهم. 

والثانً : إن عاداه أحد فالسبب فً عداوته أنه نزل علٌن المرآن مصدلا لكتابهم وموافما له ، وهم كارهون 
ولذلن كانوا ٌحرفونه وٌجحدون موافمته له ، كمولن : إن عادان فبلن فمد أذٌته  للمرآن ولموافمته لكتابهم ،

 .(ٖ)وأسؤت إلٌه"
ِ{]البمرة:     [، على وجوه:52ولد تعددت عبارات المفسرٌن فً معنى لوله تعالى} بِإِْذِن َّللاَّ

 :(ٗ)أحدها: بعلم هللا. لاله الرازي،  واحتج على ذلن بوجوه
 فً األمر مجاز فً العلم واللفظ واجب الحمل على حمٌمته ما أمكن. أولها: أن اإلذن حمٌمة

 وثانٌها: أن إنزاله كان من الواجبات والوجوب مستفاد من األمر ال من العلم.
 وثالثها: أن ذلن اإلنزال إذا كان عن أمر الزم كان أوكد فً الحجة.

 .(2)، وأبو حٌان(ٙ)المنتخب. واختاره فً (٘)والثانً: أن معناه: بؤمر هللا. لاله ابن عباس
 .(1)والثالث: بعلمه وتمكٌنه إٌاه من هذه المنزلة. لاله ابن عطٌة

 .(5)والرابع: بإرادته وعلمه. لاله ابن كثٌر
 .(ٓٔ)والخامس: باختٌاره. لاله الماوردي

 .(ٔٔ)والسادس: بتٌسٌره وتسهٌله. لاله الزمخشري
[ ، }َمن ذَا الَِّذى ٘ٓٔ، ومنه : }ال تََكلَُّم نَْفٌس إِال بِإِْذنِِه{]هود: واأللرب هو لول ابن عباس،  والمعنى: بؤمر هللا   

ُل إِال بِؤَْمِر َرِبَّن{]مرٌم:ٌَْٕ٘٘شفَُع ِعنَدهُ إِال ِبإِْذنِِه{]البمرة:  [. وهللا أعلم.ٗٙ[، ولد صرح بذلن فً : }َوَما نَتََنزَّ
ِه{    ٌْ ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ  .(ٕٔ)مصدلاً لما سبمه من الكتب السماوٌة" :[، " أي52]البمرة:ولوله تعالى:}ُمَصّدِ
 .(ٖٔ)لال السعدي: أي:" مصدلا لما تمدمه من الكتب ؼٌر مخالؾ لها وال منالض"   
لال المراؼً:" أي هو موافك للكتب التً تمدمته فٌما ٌدعو إلٌه من توحٌد َّللّا والسٌر على السنن   

 .(ٗٔ)الموٌم"
 .(ٙٔ). وروي عن لتادة، والربٌع نحوه(٘ٔ)ٌعنً من التوراة واإلنجٌل" لال أبو العالٌة:"  

                                                                                                                                                                                                       

 .1ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٕٔٙ/ٖ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .2ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .ٕٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .1ٓٔ/ٔ(:ص5٘ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .2ٕ٘/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٙ)
 .2ٕ٘/ٔانظر: البحر المحٌط:  (2)
 .1ٗٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 1)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 ، ولم أجده فً النكت والعٌون.2ٕ٘/ٔ( نمبل عن البحر المحٌط: ٓٔ)
 .2ٓٔ-5ٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٔٔ)
 .2ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٓٙ( تفسٌر السعدي: ٖٔ)
 .2ٙ/!ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
 .1ٔٔ/ٔ(:ص5٘1أخرجه ابن أبً حاتم)( ٘ٔ)
 .1ٔ/!ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙٔ)
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ولال ابن عباس:" ٌمول: لما لبله من الكتب التً أنزلها هللا، واآلٌات والرسل الذٌن بعثهم هللا باآلٌات نحو    
 موسى وعٌسى ونوح وهود وشعٌب وصالح، وأشباههم من المرسلٌن مصدلا ٌمول: فؤنت تلوا علٌهم ٌا دمحم

وتخبرهم ؼدوة وعشٌة وبٌن ذلن، وأنت عندهم أمً لم تمرأ كتابا ولم تبعث رسوال، وأنت تخبرهم بما فً 
 .(ٔ)أٌدٌهم على وجهه وصدله ٌمول اللهم فً ذلن لهم عبرة، وبٌان. وعلٌهم حجة لو كانوا ٌعملون"

جاجلة المدعٌن النبوات لال ابن عاشور:و"تصدٌك الرسل السالفٌن من أول دالبل صدق المصدق ألن الد   
ٌؤتون بتكذٌب من لبلهم ألن ما جاءوا به من الهدى ٌخالؾ ضبلالت الدجالٌن فبل ٌسعهم تصدٌمهم ولذا حذر 
ٌْه{: ما  ٌَْن ٌََد األنبٌاء السابمون من المتنببٌن الكذبة كما جاء فً مواضع من التوراة واألناجٌل، والمراد بـ}َِما بَ

ألن السابك ٌجًء لبل المسبوق ولما كان كناٌة عن السبك لم ٌناؾ طول المدة بٌن سبمه، وهو كناٌة عن السبك 
الكتب السابمة والمرآن وألن اتصال العمل بها بٌن أممها إلى مجًء المرآن فجعل سبمهما مستمراً إلى ولت 

 .(ٕ)مجًء المرآن فكان سبمهما متصبلً"
[، " أي وفٌه الهداٌة الكاملة، والبشارة السارة للمإمنٌن 52{]البمرةولوله تعالى:}َوهًُدى َوبُْشَرى ِلْلُمْإِمنٌِنَ    

 . (ٖ)بجنات النعٌم"
 .(ٗ)لال المراؼً:" أي أنزله َّللّا هادٌا من الضبلالت والبدع التً طرأت على األدٌان، و بشرى لمن آمن به" 
الدنٌوي واألخروي، لمن آمن لال السعدي:أي" وفٌه الهداٌة التامة من أنواع الضبلالت، والبشارة بالخٌر  

 .(٘)به"
 .(ٙ)بالذكر ألنه على ؼٌرهم عمى" -لال اآللوسً: "وخص المإمنٌن   
لال لتادة:" جعل هللا هذا المرآن: هدى وبشرى للمإمنٌن، ألن المإمن إذا سمع المرآن وحفظه ووعاه   

 .(2)لن"انتفع به واطمؤن إلٌه، وصدق بموعود هللا الذي، وعد وكان على ٌمٌن من ذ
 :(5)، والمراد به أن المرآن مشتمل على أمرٌن(1)فالهدى: "دلٌل وبرهان، والبشرى فإنها البشارة"   

 األول: بٌان ما ولع التكلٌؾ به من أعمال الملوب وأعمال الجوارح وهو من هذا الوجه هدى.
بشرى، ولما كان األول ممدما على والثانً: بٌان أن اآلتً بتلن األعمال كٌؾ ٌكون ثوابه وهو من هذا الوجه 

 الثانً فً الوجود ال جرم لدم هللا لفظ الهدى على لفظ البشرى.
ولال الرازي: "فإن لٌل: ولم خص كونه هدى وبشرى بالمإمنٌن مع أنه كذلن بالنسبة إلى الكل؟ الجواب من    

 وجهٌن:
ٌَْب فٌِِه األول: أنه تعالى إنما خصهم بذلن، ألنهم هم الذٌن اهتدوا بالكتا ب فهو كموله تعالى: }ذَِلَن اْلِكتَاُب اَل َر

 [.ٕهًُدى ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]البمرة : 
والثانً: أنه ال ٌكون بشرى إال للمإمنٌن، وذلن ألن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول الخٌر العظٌم 

 .(ٓٔ)وهذا ال ٌحصل إال فً حك المإمنٌن، فلهذا خصهم هللا به"
وبذلن فمد حصل من األوصاؾ الخمسة للمرآن وهً أنه منزل من عند هللا بإذن هللا، وأنه منزل على للب    

الرسول، وأنه مصدق لما سبمه من الكتب، وأنه هاد أبلػ هدى، وأنه بشرى للمإمنٌن، الثناء على المرآن بكرم 
عاجبًل وواعد لهم بعالبة الخٌر، وهذه  األصل وكرم الممر وكرم الفبة ومفٌض الخٌر على أتباعه األخٌار خٌراً 

                                                             

 .1ٔٔ-1ٓٔ/ٔ(:ص5٘2( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٕ)
 .2ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٓٙ( تفسٌر السعدي:٘)
 .ٖٖٖ/ٔ( روح المعانً: ٙ)
 .5ٖٖ/ٕ(:صٖٖٙٔ، والطبري)1ٔٔ/ٔ(:ص5٘5حاتم)( أخرجه ابن أبً 2)
 .5ٖٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٕٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 5)
 .ٕٔٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)



ٔ5ٙ 

 

ٔ5ٙ 

 

خصال الرجل الكرٌم محتده وبٌته ولومه، السخً بالبذل الواعد به وهً خصال نظر إلٌها بٌت زٌاد 
 :(ٔ)األعجم

 (ٕ)إنَّ المساحةَ والمروءةَ والنَّدى        فً لبة ُضربت على ابن الَحْشرج

 :الفوابد
عدواً لمبلبكة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } لل من كان عدواً  من فوابد اآلٌة: أن من الناس من ٌكون ٔ.

لجبرٌل {: ووجه ذلن: أن مثل هذا لكبلم لو لم ٌكن له أصل لكان لؽواً من المول؛ والمرآن منزه عن هذا 
 ..اللؽو

 ..ومنها: فضٌلة جبرٌل . علٌه الصبلة والسبلم . ألن هللا تعالى دافع عنه ٕ.

تعالى: } فإنه نزله على للبن { ٌعنً:  ومنها: ذكر الوصؾ الذي ٌستحك أن ٌكون به ولٌاً لجبرٌل؛ لموله ٖ.
 ..ومن كان هذه وظٌفته فإنه ٌستحك أن ٌكون ولٌاً 

. ومنها: إثبات علّو هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } فإنه نزله {؛ وإنما نزل به من عند هللا؛ والنّزول ال ٌكون  ٗ.
 ..ن أعلىإال م

ومنها: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد وعى المرآن وعٌاً كامبلً ال ٌتطرق إلٌه الشن؛ لموله تعالى: } نزله على للبن {؛ ألن  ٘.
 ..ما نفذ إلى الملب حّل فً الملب؛ وإذا حّل فً الملب فهو فً حرز مكٌن

نزله على للبن بإذن هللا {؛ واإلذن هنا كونً؛ ولد ومنها: أن هذا المرآن إنما نزل بإذن هللا؛ لموله تعالى: }  ٙ.
 ذكر العلماء أن إذن هللا تعالى نوعان:.

كونً: وهو المتعلك بالخلك، والتكوٌن، وال بد من ولوع ما أِذن هللا تعالى فٌه بهذا المعنى؛ مثاله لوله تعالى: 
ا هم بضارٌن به من أحد إال بإذن هللا{ [ ، ولوله تعالى: }ومٕ٘٘}من ذا الذي ٌشفع عنده إال بإذنه{ ]البمرة: 

 .. [ٔٔ[ ولوله تعالى: }ما أصاب من مصٌبة إال بإذن هللا{ ]التؽابن: ٕٓٔ]البمرة: 
والثانً شرعً: وهو ما ٌتعلك بالشرع، والعبادة؛ مثاله لوله تعالى: }لل آهلل أذن لكم أم على هللا تفترون{ 

[ ؛ والفرق ٕٔعوا لهم من الدٌن ما لم ٌؤذن به هللا{ ]الشورى: [ ؛ ولوله تعالى: }أم لهم شركاء شر5٘]ٌونس: 
بٌنهما أن المؤذون به شرعاً لد ٌمع، ولد ال ٌمع؛ وأما المؤذون به لدراً فوالع ال محالة؛ ومن جهة أخرى: أن 

 ..المؤذون به شرعاً محبوب إلى هللا عّز وجّل؛ والمؤذون به لدراً لد ٌكون محبوباً، ولد ٌكون ؼٌر محبوب
ً به  2 . ومن فوابد اآلٌة: أن المرآن بشرى للمإمنٌن؛ وعبلمة ذلن أنن تنتفع به؛ فإذا وجدت نفسن منتفعا

حرٌصاً علٌه تالٌاً له حك تبلوته فهذا دلٌل على اإلٌمان، فتناله البشرى؛ وكلما رأى اإلنسان من نفسه كراهة 
 .أنه إنما فالد لئلٌمان بالكلٌة، أو أن إٌمانه نالص المرآن، أو كراهة العمل به، أو التثالل فً تطبٌمه فلٌعلم

ولد دلت اآلٌة على تعظٌم جبرٌل والتنوٌه بمدره حٌث جعله الواسطة بٌنه تعالى وبٌن أشرؾ خلمه، . 2
والمنزل بالكتاب الجامع لؤلوصاؾ المذكورة، ودلت على ذم الٌهود حٌث أبؽضوا من كان بهذه المنزلة 

 تعالى، لٌل: وتعلمت الباطنٌة بهذه اآلٌة ولالوا: إن المرآن إلهام والحروؾ عبارة العظٌمة الرفٌعة عند هللا

الرسول صّلى هللا علٌه وسلّم، ورد علٌهم بؤنه معجزة ظاهرة وباطنة وإن هللا تعالى سماه لرآنا وكتابا وعربٌا، 
 .(ٖ)وإن جبرٌل نزل به والملهم ال ٌحتاج إلٌه

 المرآن

ا  َ َعُدوٌّ ِلْلَكافِِرٌَن )}َمْن َكاَن َعُدوًّ ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُرسُِلِه َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل فَِإن  َّللا   [19({ ]البمرة : 19ّلِِل 
 التفسٌر:

                                                             

 . 1ٖٙ:  ٘ٔ( البٌت لزٌاد األعجم لاله فً مدح ابن الحشرج: انظر: األؼانً ٔ)
 .ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عاشور: ٕ)
 .ٖٖٖ/ٔ( انظر: روح المعانً: ٖ)
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من عادى هللا ومبلبكته، ورسله من المبلبكة أو البشر، وبخاصة الَملَكان جبرٌُل ومٌكاُل؛ ألن الٌهود زعموا أن 
م، فؤعلمهم هللا أنه من عادى واحًدا منهما فمد عادى اآلخر، وعادى هللا أًٌضا، فإن جبرٌل عدوهم، ومٌكال ولٌُّه

 هللا عدو للجاحدٌن ما أنزل على رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
 :(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة ألوال   
جبرٌل الذي ٌذكره أحدها: أخرج الطبري "عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى لال: إن ٌهودٌا لمً عمر فمال له: إن   

صاحبن، هو عدو لنا، فمال له عمر:}كان عدوا هلل ومبلبكته ورسله وجبرٌل ومٌكال فإن هللا عدو للكافرٌن{، 
 .(ٕ)لال : فنزلت على لسان عمر"

م والثانً: وأخرج الطبري أٌضا عن عبٌد هللا، عن رجل من لرٌش لال : "سؤل النبً ملسو هيلع هللا ىلص الٌهود فمال : أسالك
بكتابكم الذي تمرءون ، هل تجدون به لد بشر بً عٌسى ابن مرٌم أن ٌؤتٌكم رسول اسمه أحمد ؟ فمالوا : اللهم 
وجدنان فً كتابنا ، ولكنا كرهنان ألنن تستحل األموال وتَهِرٌك الدماء. فؤنزل هللا : }من كان عدوا هلل 

 .(ٖ)ومبلبكته{ اآلٌة"
إن جبرٌل عدونا أمر أن ٌجعل النبوة فٌنا فجعلها فً ؼٌرنا، فؤنزل هللا هذه والثالث: ولال مماتل: "لالت الٌهود: 

 .(ٗ)اآلٌة"
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -والرابع: ال ابن عباس: إن حبرا من أحبار الٌهود من فدن ٌمال له: عبد هللا بن صورٌا حاج النبً 

اء؟ لال: جبرٌل: ولم ٌبعث هللا نبٌا إال فسؤله عن أشٌاء فلما اتجهت الحجة علٌه لال: أي ملن ٌؤتً من السم
وهو ولٌه لال: ذان عدونا من المبلبكة، ولو كان مٌكابٌل مكانه آلمنا بن، إن جبرٌل نزل بالعذاب والمتال 
والشدة، فإنه عادانا مرارا كثٌرة، وكان أشد ذلن علٌنا أن هللا أنزل على نبٌنا أن بٌت الممدس سٌخرب على 

صر، وأخبرنا بالحٌن الذي ٌخرب فٌه، فلما كان ولته بعثنا رجبل من ألوٌاء بنً ٌدي رجل ٌمال له بختن
إسرابٌل فً طلب بختنصر لٌمتله، فانطلك ٌطلبه حتى لمٌه ببابل ؼبلما مسكٌنا لٌست له لوة، فؤخذه صاحبنا 

لم ٌكن هذا  لٌمتله فدفع عنه جبرٌل، ولال لصاحبنا: إن كان ربكم الذي أذن فً هبلككم فبل تسلط علٌه، وإن
فعلى أي شًء تمتله؟ فصدله صاحبنا ورجع إلٌنا، وكبر بختنصر ولوي وؼزانا وخرب بٌت الممدس، فلهذا 

 .(٘)نتخذه عدوا فؤنزل هللا هذه اآلٌة"
ِ{]البمرة:   ا ِّلَّ  .(ٙ)[، " أي معادٌاً له مستكبراً عن عبادته"51لوله تعالى: }َمْن َكاَن َعُدوًّ
أراد بعداوة هللا مخالفته عناداً، أو معاداة الممربٌن من عباده، وصدر الكبلم بذكره لال البٌضاوي:"   

ُ َوَرسُولُهُ أََحكُّ أَْن ٌُْرُضوهُ{]التوبة:  .(2)["ٕٙتفخٌماً لشؤنهم كموله تعالى: }َوَّللاَّ
ة، أوعداوة لال أبو السعود:" أرٌد بعداوته تعالى، مخالفةُ أمِره ِعناداً، والخروُج عن طاعته مكابر  

بٌه" ه وممرَّ  .(1)خواّصِ
لال المراؼً: " عداوة ّّل مخالفة أوامره وعدم المٌام بطاعته ، والكفر بما ٌنزله لهداٌة الناس على   

 .(5)لسان رسله"
 .(ٓٔ)[، أي ومن كان" عدواً لمبلبكته"51لوله تعالى: }َوَمبَلبَِكتِِه{]البمرة: 
 .(ٔ)د به إلٌهم ربهم من رساالت ٌبلؽونها للناس"لال المراؼً:" بكراهة العمل بما ٌعه 

                                                             

 وما بعدها. 52ٕ/ٔ، والعجاب: ٖٓ-5ٕ( انظر: أسباب النول للواحدي: ٔ)
، 1ٔٔ/ٔ(:ص5ٙٓ، وأخرجه نحوه ابن أبً حاتم)1ٕٔ/ٔ(:ص5ٙٔ، وابن أبً حاتم)5ٖ٘/ٕ(:صٖ٘ٙٔ( تفسٌر الطبري)ٕ)

 .ٖٓ-5ٕللواحدي: عن عامر، وأخرج الواحدي بما معنهاه مطوال عن الشعبً عن عمر بن خطاب، انظر: أسباب النزول 
 .5ٖ٘-5ٖٗ/ٕ(:صٖٗٙٔ(تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٔ( أسباب النزول للواحدي: ٗ)
 .ٖٔ( أسباب النزول للواحدي: ٘)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .5ٙ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر أبو السعود:1)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:5)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
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لال ابن عثٌمٌن:" و )المبلبكة( جمع )ملَن(؛ وهم عالم ؼٌبً خلمهم هللا عّز وجّل من نور، وسخرهم  
لعبادته ٌسبحون اللٌل، والنهار ال ٌفترون؛ ومنهم جبرٌل، ومٌكابٌل، وإسرافٌل الذٌن كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌذكر 

 .(ٖ)"(ٕ)هم فً افتتاح صبلة اللٌلأسماء
 [، أي ومن كان عدوا لرسل هللا تعالى.51لوله تعالى:}َوُرسُِلِه{]البمرة:

 .(ٗ)لال الواحدي:" ٌعنً: محمًدا وعٌسى، كفرت بهما الٌهود" 
لال المراؼً:" بتكذٌبهم فً دعوى الرسالة مع لٌام األدلة على صدلها ، أو بمتل بعضهم كما فعلوا  
 .(٘)ا وٌحٌى"مع زكرٌ
ُ ٌَْصَطِفً ِمَن  -لال ابن كثٌر:"   ورسله تشمل رسله من المبلبكة والبشر ، كما لال تعالى : } َّللاَّ

 .(ٙ)["2٘اْلَمبلبَِكِة ُرسُبل َوِمَن النَّاِس { ]الحج : 
و)رسل(: "جمع رسول؛ وهم الذٌن أوحى هللا تعالى إلٌهم بشرع، وأمرهم بتبلٌؽه؛ أولهم نوح،  
 .(2)دمحم. صلى هللا علٌهم وسلم أجمعٌن" وآخرهم

 .(1)«"جبرٌل ومٌكابٌل»[، أي و" عادى على الوجه األخص 51لوله تعالى:}َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل{]البمرة:  
لال المراؼً:" باّدعاء أن األول ٌؤتً باآلٌات والنذر ، ومن عاداه فمد عادى مٌكابٌل ، ألن الداعً  

 .(5)واحد"إلى محبتهم وعداوتهم 
َ َعُدوٌّ ِلْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة :   [، "أي من عادى َّللّا وعادى هإالء الممربٌن عند 51لوله تعالى:}فَإِنَّ َّللاَّ

 .(ٓٔ)هللا، فاّّل عدّو له"
 .(ٔٔ)لال الزمخشري:" والمعنى من عاداهم، عاداه َّللاَّ وعالبه أشّد العماب" 
كان عدواً هلل فاهلل عدو له؛ ومن كان عدواً للمبلبكة فإن هللا لال ابن عثٌمٌن:" هذا جواب الشرط: من  

عدو له؛ ومن كان عدواً لرسله فإن هللا عدو له؛ ومن كان عدواً لجبرٌل فإن هللا عدو له؛ ومن كان عدواً 
 .(ٕٔ)لمٌكابٌل فإن هللا عدو له"

ن عدّو الواحد عدو الجمٌع، لال الواحدي: ومعنى اآلٌة: من كان عدًوا ألحد هإالء فإن هللا عدو له، أل 
ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوكُتُبِِه َوُرسُِلِه{ ]النساء:  [؛ ألن الكافر ٖٙٔوعدو محمٍد عدوُّ هللا. ومثله لوله: }َوَمْن ٌَْكفُْر بِاّلَّ

بالواحد كافر بالكل.. ولم ٌمل: فهم أعداء له؛ ألنه تولى تلن العداوة بنفسه، وكفى رسله ومبلبكته أمر من 
اهم. وإنما لم ٌمل: فإن هللا عدو لهم أوله بالكناٌة؛ لٌدل مع أنه عدو لهم على أنهم كافرون بهذه عاد

 .(ٖٔ)العداوة"
لال الشوكانً:" والعداوة من العبد هً صدور المعاصً منه هلل والبؽض ألولٌابه والعداوة من هللا  

 .(ٗٔ)للعبد هً تعذٌبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمؽفرة له"
ابن كثٌر:" وإنما أظهر االسم هاهنا لتمرٌر هذا المعنى وإظهاره ، وإعبلمهم أن من عادى أولٌاء  لال 

هللا فمد عادى هللا ، ومن عادى هللا فإن هللا عدو له، ومن كان هللا عدوه فمد خسر الدنٌا واآلخرة ، كما تمدم 

                                                                                                                                                                                                       

 .2ٙٔ/ٔلمراؼً:( تفسٌر أ)
 .22ٓ[ ٕٓٓ] 1ٔٔٔ: صبلة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ودعاإه، حدٌث رلم ٕٙ، كتاب صبلة المسافرٌن، باب: 1ٓٓ(راجع صحٌح مسلم صٕ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .21ٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٕٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔعثٌمٌن: ( تفسٌر ابن2)
 .2ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 5ٔٔ/ٔظن وانظر: زاد المسٌر: 25ٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٗٔ)
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اآلخر : "إنً ألثؤر ألولٌابً كما ٌثؤر ، وفً الحدٌث (ٔ)الحدٌث : "من عادى لً ولًٌّا فمد بارزنً بالحرب"
 .(ٗ)"(ٖ)، وفً الحدٌث الصحٌح : "َوَمن كنُت َخْصَمه َخَصْمتُه"(ٕ)اللٌث الحرب"

ولد أتى باسم }هللا{ ظاهراً ، ولم ٌؤت: بؤنه عدّو، الحتمال أن ٌفهم أن الضمٌر عابد على اسم الشرط  
مٌكال ، فؤظهر االسم لزوال اللبس، أو للتعظٌم والتفخٌم ، فٌنملب المعنى ، أو عابد على ألرب مذكور ، وهو 

َ لَعَفُوٌّ  ألن العرب إذا فخمت شٌباً كررته باالسم الذي تمدم له، وذلن كموله تعالى:}لٌََنُصَرنَّهُ َّللاَّ إِنَّ َّللاَّ
 :  (ٙ)، ومنه لول الشاعر(٘) [َٓٙؼفُوٌر{]الحج: 

  ص الموُت ذا الؽنى والفمٌراال أرى الموت ٌسبك الموت شٌبا        نؽَّ 

إذ كرر الشاعر)الموت( فً جملة واحدة. فـ )الموت( األول مفعول لـ )أرى(، و)ٌسبك الموت( مفعول  
ثاٍن، وكان ٌنبؽً أن ٌمول: ٌسبمه شًٌء؛ ألن االسم الظاهر متى احتٌج إلى تكرٌر ذكره فً جملة واحدة، كان 

 ر لد ٌراد به التعظٌم والتفخٌم.االختٌار أن ٌُذكر ضمٌُرهُ، ولكن التكرٌ
 :(2)ومنه لول جرٌر

 لٌَت الؽراَب ؼداة ٌنَعُب داببا        كان الؽراُب ممطَّع األوداج
ولال الزمخشري:" "فجاء بالظاهر لٌدل على أن هللا عاداهم لكفرهم ، وأن عداوة المبلبكة كفر. وإذا  

 .(1)م أشرؾ"كانت عداوة األنبٌاء كفراً ، فما بال المبلبكة ؟ وه
 للت: وهذا عند المعتزلة،  أما عند أهل السنة فاألنبٌاء أشرؾ.  
 :(5)ولد خص هللا }جبرٌل ومٌكابٌل{، بالذكر وإن كان ذكر المبلبكة لد عمهما لؤلسباب اآلتٌة 

اٌن{ ]الر [، 1ٙحمن : األول: لالوا أفردهما بالذكر تشرٌفا لهما، كما لال : }فٌِِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ
اٌن{ ]الرحمن:  ِ{ ]الجن: 1ٙكموله: }فٌِِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ ِ 1ٔ[، وكموله: }َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ِّلَّ [، بعد لوله: }َوِّلَّ

 [.َٖٔما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]النجم:

 .(ٓٔ)ر سوى جنس المبلبكة"لال الرازي: " لفضلهما كؤنهما لكمال فضلهما صارا جنسا آخ  
والثانً: ولٌل : خصا ألن الٌهود ذكروهما، ونزلت اآلٌة بسببهما، فذكرهما واجب لببل تمول الٌهود : إنا لم 

 نعاد هللا وجمٌع مبلبكته، فنص هللا تعالى علٌهما إلبطال ما ٌتؤولونه من التخصٌص. 

                                                             

فتح، ولفظه:"إن هللا تعالى لال: من 5ٖٕ-5ٕٕ/ٔٔحفظه، وهو حدٌث لدسً، كما هو ظاهر، وهو فً البخاري: من والظاهر أنه كتبه الحدٌث - رحمه هللا - كثٌرابن  ساق هكذا(ٔ)

، ومن حدٌث معاذ، رواه ابن ٕٙ٘/ٙمد فً المسند:عادى لً ولٌا فمد آنته بالحرب" فالمإلؾ سها حٌن أثبت كلمة)بارزنً(، بدل)آذنته(. ومعنى الحدٌث ثابت من حدٌث عابشة، رواه أح

 (.515ٖماجة)
 ، مولوفا على ابن عباس:"وأنا الثابر ألولٌابً ٌوم المٌامة". ٔٔ/ٔ( لم أجده بهذا اللفظ، ولد رواه أبو نعٌم فً الحلٌة:ٕ)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1ٗ22( مسند اإلمام أحمد)ٖ)
 .ٖٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .2ٕٙ/ٔ ( انظر: البحر المحٌط:٘)
، "أمالً ابن الشجري" ٖٙ/ ٔ. وورد منسوبًا له فً "شرح دٌوان الحماسة" للمرزولً: ٘ٙ(وهو لعدي بن زٌد، فً "دٌوانه" ٙ)

. ولٌل: البٌت ٖٙٙ/ ٔٔ، 5ٓ/ ٙ، 25ٖ، 21ٖ/ ٔ، "الخزانة" ٖٓ/ 1، "األشباه والنظابر فً النحو" للسٌوطً: ٙ/ ٕ، 25ٖ/ ٔ
، "شرح 51ٔ/ ٔ، والنكت فً تفسٌر "كتاب سٌبوٌه" للشنتمري: ٕٙ/ ٔله فً "كتاب سٌبوٌه" لسوادة بن عدي، وورد منسوبًا 

)نؽص(. وصحح  11ٗٗ/ 1، ولال فً "لسان العرب": )لعدي أو سوادة بن عدي(. 1ٖٙ، االلتضاب" 12ٙ/ ٕشواهد المؽنً" 
، "إٌضاح الولؾ ٖ٘/ ًٖ "الخصابص" أن البٌت لعدي بن زٌد. وورد ؼٌر منسوب ف 1ٖٔ/ ٔالبؽداديُّ فً "خزانة األدب" 

، "ضرورة الشعر" للسٌرافً 1ٕٔ، " المطع واالبتناؾ" له: 2ٙ، "شرح أبٌات الكتاب" للنحاس: 5ٗٙ/ ٕ، ٕٖٓ/ ٔواالبتداء" 
 .ٓ٘ٙ، "مؽنً اللبٌب"2ٓٔ، ٗٗ/ ٕ، 25ٖ، ٗٗٔ، ٕٕٔ، ٖٙ/ ٔ، "البٌان" لؤلنباري: 1ٙٙ، "العمدة" البن رشٌك: 5ٓٔ

، وؼٌرهما . ورواٌة دٌوانه " ٌنعت بالنوى " وهو الجٌد ، فإن لبله : إن الؽراب  ٖٕٗ:  ٔوأمالً ابن الشجرى  ، 15(دٌوانه 2)
 ، بما كرهت ، لمولع ... بنوى األحبة دابم التشحاج

 واألوداج جمع ودج : وهو عرق من عروق تكتنؾ الحلموم .
 .2ٓ/!ٔ( الكشاؾ:1)
 .21ٔ/ٌٖر البسٌط: ، والتفسٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5)
 1ٔٔ/ٖ( تفسٌر الرازي: ٓٔ)



ٕٓٓ 

 

ٕٓٓ 

 

ذكرهما واآلٌة إنما نزلت بسببهما، فبل جرم لال الرازي: "أن الذي جرى بٌن الرسول والٌهود هو   
نص على اسمٌهما، واعلم أن هذا ٌمتضً كونهما أشرؾ من جمٌع المبلبكة وإال لم ٌصح هذا التؤوٌل، وإذا 

 :(ٕ)، ثم علل ذلن لوجوه(ٔ)ثبت هذا فنمول: ٌجب أن ٌكون جبرٌل علٌه السبلم أفضل من مٌكابٌل"
لسبلم فً الذكر، وتمدٌم المفضول على الفاضل فً الذكر مستمبح عرفا أحدها: أنه تعالى لدم جبرٌل علٌه ا 

ِ َحَسٌن"   .(ٖ)فوجب أن ٌكون مستمبحا شرعا لموله علٌه السبلم: " َما َرآهُ اْلُمْسِلُموَن َحَسنًا فَُهَو ِعْنَد َّللاَّ
، ومٌكابٌل ٌنزل بالخصب وثانٌها: أن جبرٌل علٌه السبلم ٌنزل بالمرآن والوحً والعلم وهو مادة بماء األرواح

واألمطار وهً مادة بماء األبدان، ولما كان العلم أشرؾ من األؼذٌة وجب أن ٌكون جبرٌل أفضل من 
 مٌكابٌل.

وثالثها: لوله تعالى فً صفة جبرٌل: }مطاع ثم أمٌن{ ذكره ٌوصؾ المطاع على اإلطبلق، وظاهره ٌمتضً 
 أفضل منه. كونه مطاعا بالنسبة إلى مٌكابٌل فوجب أن ٌكون

 الفوابد:

. من فوابد اآلٌة: أن من عادى هللا فهو كافر؛ لموله تعالى: } من كان عدواً هلل {، ثم لال تعالى: }فإن هللا عدّو ٔ
 للكافرٌن{.

. ومنها: أن من كان عدواً للمبلبكة، أو للرسل فإنه عدو هلل؛ ألن المبلبكة رسل هللا، كما لال تعالى: }جاعل ٕ
[ ؛ والرسل البشرٌون أٌضاً رسل هلل؛ فمن عادى مبلبكة هللا من جبرٌل أو ؼٌره، أو ٔرسبلً{ ]فاطر: المبلبكة 

 ..عادى الرسل من دمحم أو ؼٌره فمد عادى هللا عّز وجلّ 
 فإن لٌل: فهل من عادى المإمنٌن ٌكون معادٌاً هلل ؟

المإمنٌن لكونهم تمسكوا بشرٌعة الرسل؛ فالجواب: هذا محل تولؾ فً داللة اآلٌة علٌه؛ اللهم إال إذا عادى 
فهذا ٌظهر أن هللا ٌكون عدواً لهم، ألن من عاداهم إنما فعل ذلن بسبب أنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل؛ 
فكان حمٌمة معاداتهم أنهم عادوا رسل هللا، كما لال أهل العلم فً لوله تعالى: }إن شانبن هو األبتر{ ]الكوثر: 

ما جبت به من السنة هو األبتر؛ وفً الحدٌث الصحٌح أن هللا تعالى فً الحدٌث  [ أي مبؽضن، ومبؽضٖ
 . (ٔ)المدسً لال: "من عادى لً ولٌاً فمد آذنته بالحرب"

 . ومن فوابد اآلٌتٌن: أن كل كافر فاّلَّ عدّو له؛ لموله تعالى:} فإن هللا عدّو للكافرٌن{ٖ
ن هللا ٌعادي؛ وهً صفة فعلٌة كالرضا، والؽضب، والسخط، أي أ . ومنها: إثبات صفة العداوة من هللا .ٗ

ًّ الذٌن آمنوا{ ]البمرة:  والكراهة؛ و "المعاداة" ضدها المواالة الثابتة للمإمنٌن، كما لال هللا تعالى: }هللا ول
ٕ٘2.] 

 المرآن
ٌَْن آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت َوَما ٌَْكفُُر بَِها إاِل  اْلفَا  [11({ ]البمرة : 11ِسمُوَن )}َولَمَْد أَْنَزْلنَا إِلَ

 التفسٌر:

آٌات بٌنات واضحات تدل على أنّن رسول من هللا صدلا وحما، وما ٌنكر تلن  -أٌها الرسول-ولمد أنزلنا إلٌن
 اآلٌات إال الخارجون عن دٌن هللا.

                                                             

 .1ٔٔ/ٖ( تفسٌر الرازي: ٔ)
 .1ٕٔ-1ٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕ)
(: رواه أحمد والبزار 2ٔٔ/ٔ(، لال الهٌثمً فً مجمع الزوابد)ٕٔٔ/5(، والطبرانً: ٖٓٓٙ( )25ٖ/ٔ( رواه احمد)ٖ)

(: واألصح ولفه على ابن مسعود ولال: ٕٖ٘الضعٌفة والموضوعة()والطبرانً ورجاله موثولون، لال األلبانً فً )السلسلة 
(: ال أصل له مرفوعا وإنما ورد مولوفا على ابن مسعود رضً هللا عته. ولال شعٌب األرناإوط محمك)المسند( ٖٖ٘فً )

 إسناده حسن
(ٔ) .ٕٓ٘ٙ: التواضع، حدٌث رلم 1ٖ، كتاب الرلاق، باب ٘ٗ٘أخرجه البخاري ص   



ٕٓٔ 

 

ٕٓٔ 

 

: ٌا دمحم ما جبتنا فً سبب تزول اآلٌة: روي عن ابن عباس لال : "لال ابن صورٌا الِفطٌونً لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   
ٌَْن آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت  بشًء نعرفه، وما أنزل هللا علٌن من آٌة بٌنة فنتبعن بها! فؤنزل هللا عز وجل :}َولَمَْد أَنزْلنَا إِلَ

َوَما ٌَْكفُُر بَِها إِال اْلَفاِسمُوَن{!
(ٔ). 

ٌَْن آٌَاٍت     [، " أي أنزلنا إلٌن ٌا دمحم عبلمات واضحات داالت على 55َبٌِّنَاٍت {]البمرة:لوله تعالى: }َولَمَْد أَْنَزْلَنا ِإلَ
 .(ٕ)نبوتن"

 .(ٖ)لال الصابونً:" أي وهللا لمد أنزلنا إِلٌن ٌا دمحم آٌات واضحات داالّت على نبوتن"   
هم أمً لم تمرأ لال ابن عباس:" ٌمول : فؤنت تتلوه علٌهم ، وتخبرهم به ؼدوة وعشٌة وبٌن ذلن ، وأنت عند   

كتابا ، وأنت تخبرهم بما فً أٌدٌهم على وجهه. ٌمول هللا : ففً ذلن لهم عبرة وبٌان ، وعلٌهم حجة لو كانوا 
 .(ٗ)ٌعلمون"

لال الواحدي:" و}البٌنات{: جمع بٌنة... والبٌنة: الداللة الفاصلة بٌن المضٌة الصادلة والكاذبة؛ ألنها من إبانة  
ٌَْن ذَِلَن{ ]البمرة: أحد شٌبٌن عن اآلخر،  فٌزول االلتباس بها. واستمصاء الكبلم فً هذا عند لوله: }َعَواٌن بَ

ٙ1"](٘). 
لال الطبري: وتلن اآلٌات هً ما حواه كتاب هللا الذي أنزله إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من خفاٌا علوم الٌهود ومكنون سرابر    

النبؤ عما تضمنته كتبهم التً لم ٌكن ٌعلمها إال أحبارهم وعلماإهم أخبارهم وأخبار أوابلهم من بنً إسرابٌل، و
وما حرفه أوابلهم وأواخرهم وبدلوه، من أحكامهم التً كانت فً التوراة. فؤطلعها هللا فً كتابه الذي أنزله  -

دعه إلى إهبلكها الحسد على نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فكان، فً ذلن من أمره، اآلٌات البٌنات لمن أنصؾ نفسه، ولم ٌ
والبؽً. إذ كان فً فطرة كل ذي فطرة صحٌحة، تصدٌك من أتى بمثل الذي أتى به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من اآلٌات البٌنات 

 .(ٙ) التً وصفت من ؼٌر تعلم تعلمه من بشر، وال أخذ شًء منه عن آدمً"
 :(2)وفً تسمٌة المرآن بـ}اآلٌات{، وجوه  

 هً الدالة وإذا كانت أبعاض المرآن دالة بفصاحتها على صدق المدعً كانت آٌات. أحدها: أن اآلٌة
 وثانٌها: أن منها ما ٌدل على اإلخبار عن الؽٌوب فهً دالة على تلن الؽٌوب. 
وثالثها: أنها دالة على دالبل التوحٌد والنبوة والشرابع فهً آٌات من هذه الجهة، فإن لٌل: الدلٌل ال ٌكون إال  

فما معنى وصؾ اآلٌات بكونها بٌنة، ولٌس ألحد أن ٌمول المراد كون بعضها أبٌن من بعض ألن هذا إنما  بٌنا
ٌصح لو أمكن فً العلوم أن ٌكون بعضها ألوى من بعض وذلن محال، وذلن ألن العالم بالشًء إما أن 

ذلن االعتماد علما وإن ٌحصل معه تجوٌز نمٌض ما اعتمده أو ال ٌحصل، فإن حصل معه ذلن التجوٌز لم ٌكن 
 لم ٌحصل استحال أن ٌكون شًء آخر آكد منه.

: التفاوت ال ٌمع فً نفس العلم بل فً طرٌمه؛ فإن العلوم تنمسم إلى ما ٌكون -اإلمام الرازي-للنا  
طرٌك تحصٌله والدلٌل الدال علٌه أكثر ممدمات فٌكون الوصول إلٌه أصعب، وإلى ما ٌكون ألل ممدمات 

 .(1)ول إلٌه ألرب، وهذا هو اآلٌة البٌنةفٌكون الوص
[، " أي وما ٌجحد بهذه اآلٌات وٌكذب إال الخارجون 55لوله تعالى: : } َوَما ٌَْكفُُر بَِها إِال اْلَفاِسمُوَن{]البمرة:   

 .(5)عن الطاعة الماردون على الكفر"

                                                             

. وتفسٌر ابن 5ٙٔ/  ٕ، واألثر ذكره ابن هشام 1ٖٔ/ٔ(:ص52ٓ، وابن أبً حاتم)51ٖ/ٕ(:ص 2ٖٙٔالطبري)( أخرجه ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔكثٌر: 

 .52ٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .52ٖ/ٕ(:صٖٙٙٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .1ٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .51ٖ-52ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٖتفسٌر الرازي: ( انظر: 2)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: 1)
 .2ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)



ٕٕٓ 

 

ٕٕٓ 

 

عن شرٌعة موسى علٌه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بدمحم لال الواحدي:" أي: الخارجون عن أدٌانهم، والٌهود خرجت بالكفر    
 .(ٔ)السبلم"

 .(ٕ)لال مجاهد: "}الفاسمون{، العاصون"   
 .(ٖ)وعن زٌد ابن أسلم: فً لوله: }الفاسمون{، لال: الكاذبون" 
لال السعدي:" تحصل بها الهداٌة لمن استهدى، وإلامة الحجة على من عاند، وهً فً الوضوح والداللة على  
لحك، لد بلؽت مبلؽا عظٌما ووصلت إلى حالة ال ٌمتنع من لبولها إال من فسك عن أمر هللا، وخرج عن ا

 .(ٗ)طاعة هللا، واستكبر ؼاٌة التكبر"
لال ابن عاشور: "المعنى: ما ٌكفر بهاته اآلٌات إال من كان الفسك شؤنه ودأبه ألن ذلن بهٌبه للكفر   

المتجاوزون الحد فً الكفر المتمردون فٌه، واإلخبار ولع بالمضارع الدال  بمثل هذه اآلٌات، فالمراد بالفاسمٌن
 .(٘)على التجدد، والتوصٌؾ ولع باسم الفاعل المعروؾ بالبلم

 :(ٙ)[، وجهان55وفً لوله تعالى} إِال اْلَفاِسمُوَن{]البمرة:  
 فكان أولى. أحدهما: أن كل كافر فاسك وال ٌنعكس فكؤن ذكر الفاسك ٌؤتً على الكافر وؼٌره

الثانً: أن ٌكون المراد ما ٌكفر بها إال الكافر المتجاوز عن كل حد فً كفره والمعنى أن هذه اآلٌات لما كانت 
بٌنة ظاهرة لم ٌكفر بها إال الكافر الذي ٌبلػ فً الكفر إلى النهاٌة المصوى وتجاوز عن كل حد مستحسن فً 

 العمل والشرع.
سمٌن هنا : الكافرون، ألن كفر آٌات هللا تعالى هو من باب فسك العمابد، لال أبو حٌان: "المراد بالفا  

فلٌس من باب فسك األفعال، ولال الحسن: "إذا استعمل الفسك فً شًء من المعاصً، ولع على أعظمه من 
فعدم  . انتهى، وناسب لوله : }بٌنات{ لفظ الكفر، وهو التؽطٌة، ألن البٌن ال ٌمع فٌه إلباس،(2)كفر أو ؼٌره "

اإلٌمان به لٌس لشبهة ألنه بٌن، وإنما هو تؽطٌة وستر لما هو واضح بٌن.. وكنى بالفسك هنا عن الكفر، ألن 
الفسك : خروج اإلنسان عما حّد له.. فكؤنه لٌل : وما ٌكفر بها إال المبالػ فً كفره، المنتهً فٌه إلى ألصى 

 اْلفاِسمُوَن{ تهدٌد للٌهود، ووعٌد لهم، على كفرهم وفسمهم فإنه ال وفى لوله سبحانه: }َوما ٌَْكفُُر بِها إِالَّ  (1)ؼاٌة"
إال الفاسك الخارج عن طاعة هللا، فالٌهود هم الكافرون الفاسمون،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌكفر بهذه اآلٌات التً أنزلها على دمحم 

-خرجوا عن دٌنهم، حٌن أنكروا ما فٌه من أمر دمحم ، وفسموا عن دٌنهم الذي كانوا علٌه، أي-ملسو هيلع هللا ىلص-كفروا بدمحم
 .(5)ورسالته -ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٓٔ)و)الفسك(: "العصٌان والترن ألمر هللا عز وجل، والخروج عن طرٌك الحك"  
 .(ٔٔ)لال أبو العباس: )الفسك( فً اللؽة: الخروج  
  .(ٕٔ)ولال اللٌث: ")الفسك( الترن ألمر هللا، ومثله )الفسوق("  
، ومنه لول (ٖٔ)لال أبو عبٌدة: وأصل)الفسك( فً اللؽة: الجور، المٌل عن الطاعة، ٌمال: )فسك( إذا جار" 

 :(ٔ)الشاعر 

                                                             

 .1ٓٔ/ٖ(التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .1ٖٔ/ٔ(:ص52ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .1ٖٔ/ٔ(:ص52ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٓٙ( تفسٌر السعدي:ٗ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عاشور: ٘)
 .1ٖٔ/ٖرازي: ( انظر: تفسٌر الٙ)
 . 2ٔٔ/ٔ( وانظر لول الحسن فً : الكشاؾ: 2)
 .15ٕ/ٔ(البحر المحٌط: 1)
 .ٖٔٔ/ ٔ( انظر: التفسٌر المرآنً للمرآن :5)
 .1ٖٓ/ٓٔ( لسان العرب:)فسك(:صٓٔ)
 .1ٖٓ/ٓٔ، ولسان العرب:)فسك(:ص221ٕ/ٖ( تهذٌب اللؽة،)فسك(:ٔٔ)
 .211ٕ/ٖ(تهذٌب اللؽة،)فسك(:ٕٔ)
 .211ٕ/ ٖ، "تهذٌب اللؽة" )فسك( ٙٓٗ/ ٔ(مجاز المرآن" ٖٔ)
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 ٌهِوٌن فً نَجد وؼوًرا ؼابرا     فواِسمًا َعْن لَْصِدِه َجَواِبرا 
لخروجها منه، لال الفراء )الفسك(: "الخروج عن الطاعة، والعرب تمول: فسمت الرطبة من لشرها،   

وكؤن الفؤرة إنما سمٌت )فوٌسمة( لخروجها من جحرها على الناس، ومنه لوله تعالى:} فَفََسَك َعْن أَْمِر 
 .(ٕ)[ أي خرج َعن طاعة ربه"َٓ٘ربِِّه{]الكهؾ:

 :الفوابد
 ..من فوابد اآلٌة: أن المرآن وحً من هللا عّز وجلّ   ٔ.
 ..ومنها: عظمة المرآن؛ ألن هللا سبحانه وتعالى أضافه إلٌه، وجعله آٌة  ٕ.
. ومنها: ثبوت علّو هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: } ولمد أنزلنا إلٌن آٌات بٌنات {؛ والنّزول ال ٌكون إال من  ٖ

متصفاً بها؛ وأما استواإه أعلى؛ وعلّو هللا سبحانه وتعالى من صفاته الذاتٌة البلزمة له التً لم ٌزل، وال ٌزال 
 ..على العرش فإنه من الصفات الفعلٌة؛ ألنه ٌتعلك بمشٌبته

ومنها: وصؾ المرآن بؤنه آٌات بٌنات، وال ٌنافً هذا لوله تعالى: }منه آٌات محكمات هن أم الكتاب وأخر   ٗ.
ض؛ وألنه ٌُحمل على [ ؛ ألن هذا التشابه ٌكون متشابهاً على بعض الناس دون بع2متشابهات{ ]آل عمران: 

المحكم، فٌكون الجمٌع محكماً، كما لال تعالى: }فؤما الذٌن فً للوبهم زٌع فٌتبعون ما تشابه منه ابتؽاء الفتنة 
 [ اآلٌة..2وابتؽاء تؤوٌله وما ٌعلم تؤوٌله إال هللا والراسخون فً العلم...{ ]آل عمران: 

لكنه ٌحتاج إلى للب ٌنفتح لهذا المرآن حتى ٌتبٌن؛ أما للب فالحاصل: أن المرآن . وهلل الحمد . آٌات بٌنات؛ و
ٌكره المرآن، ثم ٌؤتً بما ٌُشتَبه فٌه لٌضرب المرآن بعضه ببعض فهذا ال ٌتبٌن له أبداً؛ إنما ٌتبٌن الهدى من 

 المرآن لمن أراد الهدى؛ وأما من لم ٌرده فبل؛ ولهذا لال تعالى: } وما ٌكفر بها إال الفاسمون {..
 ..ومن فوابد اآلٌة: أنه ال ٌكفر بالمرآن إال الفاسك. ٘
 ... ومنها: أن من كفر به فهو فاسكٙ
 .:ومنها: إطبلق الفاسك على الكافر؛ وعلى هذا ٌكون الفسك على نوعٌن  2.

فسك أكبر مخرج عن الملة، كما فً لوله تعالى: }فؤما الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤوى نزاًل 
[ اآلٌة؛ ووجه الداللة أنه تعالى جعل ٕٓ، 5ٔكانوا ٌعملون * وأما الذٌن فسموا فمؤواهم النار{ ]السجدة: بما 

 الفسك هنا مماببلً لئلٌمان..
والثانً: فسك أصؽر ال ٌخرج من اإلٌمان؛ ولكنه ٌنافً العدالة، كموله تعالى: }ولكن هللا حبب إلٌكم اإلٌمان 

[ : فعطؾ }الفسوق{ على }الكفر{ ؛ 2كفر والفسوق والعصٌان{ ]الحجرات: وزٌنه فً للوبكم وكره إلٌكم ال
 ..والعطؾ ٌمتضً المؽاٌرة

 -مسؤلة :

تنمسم آٌات هللا تعالى إلى لسمٌن: كونٌة، وشرعٌة؛ فالكونٌة مخلولاته، كالشمس، والممر، والنجوم، واإلنسان، 
[ ، ولال تعالى: }ومن آٌاته 2ٖس والممر{ ]فصلت: وؼٌر ذلن؛ لال هللا تعالى: }ومن آٌاته اللٌل والنهار والشم

[ ؛ وأما الشرعٌة ٕٕخلك السموات واألرض واختبلؾ ألسنتكم وألوانكم إن فً ذلن آلٌات للعالمٌن{ ]الروم: 
فهً ما أنزله هللا تعالى على رسله من الشرابع، كموله تعالى: }هو الذي بعث فً األمٌٌن رسواًل منهم ٌتلو 

[ ، ولوله تعالى: }وإذا تتلى علٌهم آٌاتنا بٌنات لالوا ما هذا إال رجل ٌرٌد أن ٌصدكم ٕالجمعة: علٌهم آٌاته{ ]
 [ اآلٌة، وكذلن اآلٌة التً نحن بصدد تفسٌرها.ٖٗعما كان ٌعبد آباإكم..{ ]سبؤ: 

 المرآن
ا نَبَذَهُ فَِرٌٌك ِمْنُهْم بَْل أَْكثَُرهُْم اَل ٌُإْ   [ٓٓٔ({ ]البمرة : ِٓٓٔمنُوَن )}أََوكُل َما َعاَهُدوا َعْهد 

 التفسٌر:

                                                                                                                                                                                                       

، وبمثل رواٌة ٕٔٙ/ ٘ٔ، وفٌه )لصدها( بدل )لصده( ومثله عند "الطبري" ٙٓٗ/ٔ(  البٌت لرإبة كما فً "مجاز المرآن: ٔ)
. ٌصؾ ٕٓٔ/ ٔ، "المرطبً" ٖٗٔٗ/ ٙ، "اللسان" 211ٕ/ ٖ، "تهذٌب اللؽة" )فسك( 1ٕٔ/ ٔالواحدي ورد فً "الزاهر" 

 منعدلة عن لصد نجد.الشاعر إببل 
 .221ٕ/ٖ، وانظر: التهذٌب، )فسك(: 2ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)



ٕٓٗ 

 

ٕٓٗ 

 

ما ألبح حال بنً إسرابٌل فً نمضهم للعهود!! فكلما عاهدوا عهًدا طرح ذلن العهد فرٌك منهم، ونمضوه، 
لون بما جاء به نبً هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.  فتراهم ٌُْبِرمون العهد الٌوم وٌنمضونه ؼًدا، بل أكثرهم ال ٌصّدِ

 اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على ألوال: 
لٌإمنُّن به، ولٌكونُّن معه على  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدها: لال المفسرون: "إن الٌهود عاهدوا فٌما بٌنهم، لبن خرج دمحم 

 .(ٔ)مشركً العرب، فلما بُِعَث نمضوا العهد وكفروا به "
وبٌن الٌهود، فنمضوها كفعل لرٌظة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا والثانً: ولال عطاء: "هً العهود التً كانت بٌن رسول 

 .(ٕ)والنضٌر، عاهدوا أال ٌعٌنوا علٌه أحًدا، فنمضوا ذلن، وأعانوا علٌه لرًٌشا ٌوم الخندق"
والثالث: أنها: "نزلت فً مالن بن الصٌؾ ، لال : وهللا ما أخذ علٌنا عهد فً كتابنا أن نإمن بدمحم صلى هللا 

 .(ٖ)لّم ، وال مٌثاق"علٌه وس
 .(ٗ)لال الواحدي: "واتصال هذه اآلٌة بما لبلها: من حٌث إنهم كفروا بنمض العهد كما كفروا باآلٌات" 
 .(٘)[، أي "وكلّما أعطوا عهداً"ٓٓٔلوله تعالى: }أََوكُلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا{]البمرة:   

إعظام ما ٌمدمون علٌه من تكرر عهودهم ونمضها ، فصار لال أبو حٌان:" والمراد بهذا االستفهام : اإلنكار ، و
ذلن عادة لهم وسجٌة. فٌنبؽً أن ال ٌكترث بؤمرهم ، وأن ال ٌصعب ذلن ، فهً تسلٌة للرسول صلى هللا علٌه 

 .(ٙ)وسلّم ، إذ كفروا بما أنزل علٌه ، ألن ما كان دٌدناً للشخص وخلماً ، ال ٌنبؽً أن ٌحتفل بؤمره"
مة ابن عثٌمٌن: "لوله تعالى: }أَو كلما{: الهمزة هنا لبلستفهام؛ والواو للعطؾ؛ ومثل هذه الصٌؽة لال العبّل     

متكررة فً المرآن كثٌراً؛ ولد سبك الكبلم علٌها؛ أما } كلما { فإنها أداة شرط تفٌد التكرار، أي كثرة ولوع 
ء زٌد فؤكرمه" التضى تكرار شرطها، وجوابها؛ وكلما حصل الشرط حصل الجواب؛ فإذا للت: "كلما جا

 .(2)إكرامه بتكرر مجٌبه لّل، أو كثر"
ولرأ أبو السمال العدوي وؼٌره : }أْو كلما{ بسكون الواو، ولرأ الحسن وأبو رجاء : }أو كلما عوهدوا{، على    

 .(1)البناء للمفعول، وهً لراءة تخالؾ رسم المصحؾ، ولرئ:}عهدوا{، فٌكون )عهدا( مصدرا
 :(5)[، على ثبلثة أوجهٓٓٔأهل العربٌة فً حكم )الواو( التً فً}أََوكُلََّما{]البمرة:واختلؾ    

 .(ٓٔ)احدها: أنها زابدة، لاله األخفش
 .(ٔٔ)والثانً: أنها)أو( الساكنة)الواو(، حركت بالفتح، وهً بمعنى)بل(. لاله الكسابً

 .(ٕٔ)لال أبو حٌان:" وكبل المولٌن ضعٌؾ"   
 . (ٖٔ)العطؾ، اختاره أبو حٌانوالثالث: أنها)واو( 

 والراجح هو المول األخٌر، بؤنها حرؾ عطؾ، ولّدمت الهمزة ألن لها الصدارة فً الكبلم. وهللا أعلم.   
وعلى هذا المذهب خّرج ذلن الزمخشري على أن ٌكون للعطؾ على }الفاسمٌن{، ولّدره : وما ٌكفر بها إال    

 .(ٔ)راً كثٌرة"الذٌن فسموا ، أو نمضوا عهد هللا مرا

                                                             

/ ٕ، المرطبً ٕٓٔ/ ٔ، "زاد المسٌر" 1ٔٔ/ ٔ، "الوسٌط" ٕ٘ٓٔ/ ٔ، وانظر: تفسٌر الثعلبً" 1ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
ٖ٘. 

، الرازي فً ٘ٓٔ/ ٔجوزي فً "زاد المسٌر" ، وابن الٖ٘ٓٔ/ ٔ، و ذكره الثعلبً فً "تفسٌره" 1ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 21ٕ/ ٔوأبو حٌان فً "البحر المحٌط"  ٓٗ/ ٕ، المرطبً فً "تفسٌره" ٕٔٓ/ ٖ"تفسٌره" 

 .21ٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 . 1ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .22ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .21ٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 .5ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .1، والمراءة فً المراءات الشاذة:21ٕ/ٔ، والبحر المحٌط:2ٔٔ/ٔ، والكشاؾ:1٘ٔ/ٔظر: المحرر الوجٌز: ( ان1)
 .ٓٓٗ-55ٖ/ٕ، وتفسٌر الطبري: 21ٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 5)
 .ٕٖٙ/ٔ( انظر: معانً المرآن له: ٓٔ)
 .21ٕ/ٔ، والبحر المحٌط: 5ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .21ٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٕٔ)
 .21ٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖٔ)



ٕٓ٘ 

 

ٕٓ٘ 

 

وعلى هذا النحو خرجه المهدوي وؼٌره على أن }أو{ للخروج من كبلم إلى ؼٌره ، بمنزلة )أم( المنمطعة،  
فكؤنه لال : بل كلما عاهدوا عهداً ، كمول الرجل للرجل ، ألعالبنن ، فٌمول له : أو ٌحسن هللا رأٌن ، أي بل 

على رأي الكوفٌٌن ، إذ ٌكون أو عندهم بمنزلة )بل(، ٌحسن رأٌن أي بل ٌحسن رأٌن ، وهذا التخرٌج هو 
 :  (ٕ)وأنشدوا شاهداً على هذه الدعوى لول الشاعر

 بدت مثل لرن الشمس فً رونك الضحى      وصورتها أو أنت فً العٌن أملح
 :  (ٖ)ولد جاء أو بمعنى الواو فً لوله

 من بٌن ملجم مهره أو سافع
 :  (ٗ)ولوله

 بلسلصدور رماح أشرعت أو س
 .(٘) ٌرٌد : وشافع وسبلسل

لال اإلمام الطبري: و"ؼٌر جابز أن ٌكون فً كتاب هللا حرؾ ال معنى له،  وهذا ٌدل على فساد لول من    
 .(ٙ)زعم أن )الواو( و )الفاء( من لوله : )أو كلما( و)أفكلما( زابدتان ال معنى لهما"

أهل العلم، وكثٌر من أهل اللؽة، والنحو، والببلؼة للُت: إن ولوع الزٌادة فً المرآن، مختلؾ فٌه بٌن   
فً المفصل،  ابن ٌعٌش ومرادهم بذلن أن الحروؾ زٌدت لضرب من التؤكٌد، كما لال ٌمولون بولوع الزٌادة،

  .(2) فً )تؤوٌل مشكل المرآن( وابن لتٌبة
نً حروؾ الزٌادة فً ولو تتبعنا آراء علماء العربٌة والتفسٌر والنحو، لنتعرؾ على ممصدهم من معا  

الكتاب العزٌز، لوجدناهم مختلفٌن بٌن مثبت لها وناؾ، فمنهم من أنكر أن ٌكون فً كتاب هللا حرؾ زابد، 
حٌث أنكر من ذهب هذا المذهب كالرازي، وابن المٌم أن ٌكون فً كبلم هللا حشو، أو لؽو، أو زٌادة، وإن كان 

"كثٌرون ٌنكرون إطبلق  :أسماء أخر لال الزركشً فً البرهان المثبتون لها هم أكثر أهل العلم حٌث ٌسمونها
هذه العبارة فً كتاب هللا، وٌسمونه التؤكٌد ومنهم من ٌسمٌه بالصلة، ومنهم من ٌسمٌه الممحم، لال ابن جنً : 

 .(1)كل حرؾ زٌد فً كبلم العرب، فهو لابم ممام إعادة الجملة مرة أخرى"
الزٌادة بمعانٌها التً وردت لها، وإنه ال ٌوجد حرؾ زابد فً  والراجح فً هذه المسؤلة: إثبات  

 المرآن، أي دخولـه كخروجه، ولد أورد العلماء معانً هذه الحروؾ على أنها : 

 .تفٌد توكٌد العموم : أي توكٌد المعنى العام للجملة 

 .التنصٌص على العموم 

  .التوكٌد لدفع توهم إرادة الجمع كما فً ال 

 .توكٌد إثبات 

 وكٌد نفً.ت 

إلى غٌر ذلن من المعانً التً سؤعرض لها عند تفسٌر اآلٌات التً تتضمن حروفا  زائدة 
وبٌان داللتها من خالل السٌاق، وإن كل َمْن ٌدعى أنه ال زٌادة فً المرآن بالمعنى الذي 
ذكرت، إنما ٌذهب إلى إنزال المرآن منزلة ألل من مستوى كالم العرب الذٌن نزل المرآن 
                                                                                                                                                                                                       

 .2ٔٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔ)
، ومعانً المرآن للفراء: 55/ٔ، والحتسب: 1٘ٗ/ٕ، والخصابص: 1٘2ٔ/ٖ( البٌن نسب لذي الرمة، وهو فً محلك دٌوانه: ٕ)

 ، وما بعدها.٘ٙ/ٔٔ، والصحاح)أو( جون نسبة، وانظر: خزانة األدب: 2ٕ/ٔ
. وسافع: آخذ بناصٌة مهره ٔٔٔ، وصدره: لوم إذا سمعوا الصرٌخ رأٌتهم، انظر: دٌوانه: ( عجزب بٌت، لحمٌد بن ثورٖ)

 لٌلجمه.
، وشرح دٌوان الحماسة: 5ٗ/ٖٔ( عجز بٌت لجعفر بن علبة الحارثً، وصدره فمالوا لنا ثنتان البد منهما، وهو فً األؼانً: ٗ)

 .2ٗ٘، والصاهل والصاحج: ٘ٗ/ٔ
 .21ٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٘)
 .ٓٓٗ-55ٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٕٗ(األشباه والنظابر، السٌوطً: 2)
 .2ٓ/ٖ( البرهان: 1)



ٕٓٙ 

 

ٕٓٙ 

 

هم، وتحداهم ولهرهم وأعجزهم عن أن ٌؤتوا بمثلـه، فكل زٌادة وردت فً الكتاب العزٌز بلغت
كان لها معنى ومدلول وسر بالغً لم ٌفمهه إال من تملن ناصٌة اللغة العربٌة، وأتمنها شعرا  

ٌومنا  ونثرا  وبالغة، وهإالء هم أجالء أهل العلم والفمه، من لدن أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص وحتى
 هذا، وإلى لٌام الساعة.

ومن رّد الزٌادة بهذه المعانً التً ذكرت بعضها، وبدعوى أنها إساءة إلى كتاب هللا تعالى، فمد لام   
بلً أعناق النصوص واآلٌات، وتجشم الصعاب متكلفاً ما ال طابل وراءه، ولٌس ٌشٌن كتاب هللا إذا نهج على 

لخطاب، أن تكون فٌه هذه الزٌادة الرابعة الحبٌبة إلى النفس المتؤولة منوال كبلم العرب، وسلن مسلكهم فً ا

 تؤوٌبلً سلٌماً. 
و)العهد(، هو المٌثاق الذي أعطته بنو إسرابٌل ربهم لٌعملن بما فً التوراة مرة بعد أخرى، ثم نمض   

سلكوا منهاجهم فً بعضهم ذلن مرة بعد أخرى. فوبخهم جل ذكره بما كان منهم من ذلن، وعٌر به أبناءهم إذ 
بعض ما كان جل ذكره أخذ علٌهم باإلٌمان به من أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من العهد والمٌثاق، فكفروا وجحدوا ما فً 
التوراة من نعته وصفته، فمال تعالى ذكره : أو كلما عاهد الٌهود من بنً إسرابٌل ربهم عهدا وأوثموه مٌثالا، 

 .(ٔ)هنبذه فرٌك منهم، فتركه ونمض
 .(ٕ)[، أي:" نمضه جماعة منهم"ٓٓٔلوله تعالى: }نَبَذَهُ فَِرٌٌك ِمْنُهْم{]البمرة:  
لال أبو حٌان:أي" طرحه، أو نمضه، أو ترن العمل به، أو اعتزله، أو رماه. ألوال خمسة، وهً   

 .(ٖ)متماربة المعنى"
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" وإنما لال فرٌك ألن بعضهم لم ٌنمض"  
)النبذ( إلى )العهد(، من المجاز ، ألن العهد معنى، والنبذ حمٌمة ، إنما هو فً المتجسدات : }فَؤََخْذنَـاهُ ونسبة  

ًٌّا{]مرٌم:ٓٗ[]الذارٌات:َٓٗوُجنُوَده فَنَبَْذنَـاهُْم فِى اْلٌَِمّ{]المصص: [، فنبذ ٙٔ[، }إِِذ انتَبَذَْت ِمْن أَْهِلَها َمَكاًنا َشْرلِ
 . (٘)[5ٗخواتٌمهم ، }لَنُبِذَ بِاْلَعَرآِء{]الملم:خاتمه ، فنبذ الناس 

، (ٙ)الطرح، ولذلن لٌل للملموط : )المنبوذ(،ألنه مطروح مرمً به -فً كبلم العرب  -و)النبذ( أصله   
 .(2)ولال الزمخشري: " و)النبذ(: الرمً بالذمام ورفضه"

م ٌعالج بالماء. وأصله  )مفعول( ومنه سمً النبٌذ )نبٌذا(، ألنه زبٌب أو تمر ٌطرح فً وعاء، ث   
صرؾ إلى )فعٌل(، أعنً أن )النبٌذ( أصله )منبوذ( ثم صرؾ إلى )فعٌل( فمٌل : )نبٌذ(، كما لٌل : )كؾ 

ٌعنً : مخضوبة ومدهونة، ٌمال منه : )نبذته أنبذه نبذا(، كما لال أبو األسود  -خضٌب، ولحٌة دهٌن( 
 :(1)الدإلً

 كنبذن نعبل أخلمت من نعالكا        نظرت إلى عنوانه فنبذته      
 : (5)ولال آخر  

 إن الذٌن أمرتهم أن ٌعدلوا           نبذوا كتابن واستحلوا المحرما

                                                             

 .ٓٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .21ٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .52/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .21ٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٘)
 .ٔٔ٘/ٖالعرب)نبذ(:ص( انظر: لسان ٙ)
 .2ٔٔ/ٔ(انظر: تفسٌر الكشاؾ: 2)
، من أبٌات كتب  1ٗ)بوالق( ، ومجاز المرآن :  ٓ٘ - 5ٗ:  ٕٓ( ، وسٌؤتً فً ٕ)فً نفابس المخطوطات :  ٕٔ(دٌوانه : 1)

 ت : بها إلى صدٌمه الحصٌن بن الحر ، وهو وال على مٌسان ، وكان كتب إلٌه فً أمر ٌهمه ، فشؽل عنه ؛ ولبل البٌ
 وخبرنً من كنت أرسلت أنما          أخذت كتابً معرضا بشمالكا

 ، ولم اتعرؾ على لابله.ٓٗ/ٕ( البٌت من شواهد المرطبً: 5)
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وهذا مثل ٌضرب لمن استخؾ بالشًء فبل ٌعمل به، تمول العرب : اجعل هذا خلؾ ظهرن، ودبرا   
[. وأنشد 5ٕاتََّخْذتُُموهُ َوَراَءكُْم ِظْهِرٌّاً{ ]هود : منن، وتحت لدمن، أي اتركه وأعرض عنه، لال هللا تعالى : }وَ 

 : (ٔ)الفراء
 تمٌم بن زٌد ال تكونن حاجتً          بظهر فبل ٌعٌا علً جوابها

 .(ٕ)و)الفرٌك( الجماعة، ال واحد له من لفظه، بمنزلة )الجٌش( و )الرهط( الذي ال واحد له من لفظه  
فرٌك{، ألن فً جملة من عاهد من آمن أو ٌجوز أن ٌإمن فلما لم ٌكن لال الرازي: "إنما لال: }نبذه   

ذلن صفة جمٌعهم خص الفرٌك بالذكر، ثم لما كان ٌجوز أن ٌظن أن ذلن الفرٌك هم األللون بٌن أنهم 
 األكثرون فمال: }بل أكثرهم ال ٌإمنون{.

بل أكثر الٌهود ال ٌإمن بالتوراة اإِلٌمان  [، "أيٓٓٔلوله تعالى: }َبْل أَْكثَُرهُْم الَ ٌُْإِمنُوَن{]البمرة:  
 .(ٖ)الصادق لذلن ٌنمضون العهود والمواثٌك"

لال البٌضاوي:" رد لما ٌتوهم من أن الفرٌك هم األللون، أو أن من لم ٌنبذ جهاراً فهم مإمنون به   
 .(ٗ)خفاء"

 :(٘)[ لوالنٓٓٔوفً لوله تعالى: }بَْل أَْكثَُرهُْم الَ ٌُْإِمنُوَن{]البمرة:   
 األول: أكثر أولبن الفساق ال ٌصدلون بن أبدا لحسدهم وبؽٌهم.

والثانً: ال ٌإمنون: أي ال ٌصدلون بكتابهم ألنهم كانوا فً لومهم كالمنافمٌن مع الرسول ٌظهرون لهم اإلٌمان 
 ٌعملون بموجبه وممتضاه. بكتابهم ورسولهم ثم ال

 :الفوابد
 ..من فوابد اآلٌة: أن الٌهود ال ٌوثك منهم بعهد؛ ألنهم كلما عاهدوا عهداً نبذه فرٌك منهم ٔ.
ومنها: أن نبذ فرٌك من األمة ٌعتبر نبذاً من األمة كلها. ما لم ٌتبرإوا منه؛ فإن تبرإوا منه فإنهم ال ٌلحمهم  ٕ.

كلهم؛ وجه ذلن أن هللا وبخ هإالء على نبذ فرٌك منهم مع أنهم  ذ الفرٌك نبذ لؤلمةعاره؛ لكن إذا سكتوا فإن نب
 ..لم ٌباشروه

ومنها: أن من أهل الكتاب من لم ٌنبذ كتاب هللا وراء ظهره؛ بل آمن به كالنجاشً من النصارى، وعبد هللا  ٖ.
 ..بن سبلم من الٌهود

 فمد ارتكب محظورٌن: أن من نبذ العهد من هذه األمةومن فوابد اآلٌة:ٗ.

، (ٔ)أحدهما: النفاق؛ لمول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "آٌة المنافك ثبلث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلؾ؛ وإذا اإتمن خان"
ً خالصاً، ومن كان فٌه واحدة منهن كان فٌه خصلة من  وفً الحدٌث اآلخر: "أربع من كن فٌه كان منافما

 ... "وذكر منها: "إذا عاهد ؼدر، (ٕ)النفاق حتى ٌدعها..."

 .(ٙ)والثانً: مشابهة الٌهود
 المرآن

ٌق ِلَما َمعَُهْم نَبَذَ فَِرٌٌك ِمَن ال ِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِكتَ  ِ ُمَصّدِ ا َجاَءهُْم َرسُوٌل ِمْن ِعْنِد َّللا  ِ َوَراَء ظُُهوِرِهْم }َولَم  اَب َّللا 
 [ٔٓٔ]البمرة :  ({َٔٓٔكؤَن ُهْم اَل ٌَْعلَُموَن )

                                                             

  .، طبع أوربا1ٖٔ( البٌت للفرزدق، ٌخاطب تمٌم بن زٌد المٌنى وكان على السند، انظر: النمابض: ٔ)
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٖ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٖ)
 .52/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .ٙٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب:٘)

(ٔ) ، كتاب اإلٌمان، 5ٓٙ؛ وأخرجه مسلم صٖٖ: عبلمات المنافك، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب اإلٌمان، باب ٘أخرجه البخاري ص 
.5٘[ 2ٓٔ] ٕٔٔ: خصال المنافك، حدٌث رلم ٕ٘باب   

(ٕ) ، كتاب 5ٓٙ؛ وأخرجه مسلم ص5ٕ٘ٗ: إذا خاصم فجر، حدٌث رلم 2ٔلم، باب ، كتاب المظا5ٖٔأخرجه البخاري ص 
.1٘[ ٙٓٔ] ٕٓٔ: خصال المنافك، حدٌث رلم ٕ٘اإلٌمان، باب   

 .2ٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
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 التفسٌر:
ولما جاءهم دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالمرآن الموافك لما معهم من التوراة طرح فرٌك منهم كتاب هللا، وجعلوه وراء 

 ظهورهم، شؤنهم شؤن الجهال الذٌن ال ٌعلمون حمٌمته.
ا َجاَءهُْم َرسُوٌل ِمْن ِعْنِد   ِ{]البمرة:لوله تعالى: }َولَمَّ [، أي وحٌن جاءهم: رسول مرسل من عند هللا. َّٔٓٔللاَّ

 .(ٔ)وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(ٕ)لال المراؼً:" أي إنه حٌن جاء النبً صلى َّللّا علٌه وسلم"

 .(ٖ)لال السدي:" : لما جاءهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"   
 .(ٗ)ألن الذي جاَء به مَصّدق التْوَراةَ واإِلنجٌَل" - ملسو هيلع هللا ىلص -لال الزجاج:" ٌعنً به النبً    
 .(٘)لال البٌضاوي:" كعٌسى ودمحم علٌهما الصبلة والسبلم"   
 .(ٙ)لال السعدي:" أي: ولما جاءهم هذا الرسول الكرٌم بالكتاب العظٌم بالحك"   
ا َجاَءهُْم َرسُوٌل{]البمرة:     :(2)على ثبلثة ألوال[، ٔٓٔواختلؾ فً لوله تعالى:} َولَمَّ

 أحدها: أن الرسول ، دمحم صلى هللا علٌه وسلّم.
 والثانً:أنه عٌسى على نبٌنا وعلٌه أفضل الصبلة والسبلم.

 : (1)والثالث: أو معناه :الرسالة ، فٌكون مصدراً ، كما فسروا بذلن لوله
 لمد كذب الواشون ما بحت عنده      بلٌلً وال أرسلتهم برسول

 أي برسالة.
 .(5)لال الراؼب:" فالكل صحٌح ومراد"

 .(ٓٔ)لال أبو حٌان:" والظاهر األول ، ألن الكبلم مع الٌهود إنما سٌك بالنسبة إلى دمحم صلى هللا علٌه وسلّم" 
ِ{، متعلك بجاء أو بمحذوؾ ولع صفة للرسول إلفادة مزٌد تعظٌمه إذ لدر     لال اآللوسً:"ولوله } ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .(ٔٔ)ى لدر المرسل"الرسول عل
ٌق ِلَما َمعَُهْم{]البمرة:     .(ٕٔ)[، " شاهد للتوراة، واإلنجٌل بالصدق"ٔٓٔلوله تعالى:}ُمَصّدِ
 .(ٖٔ)لال السعدي:" الموافك لما معهم"   
لال المراؼً:" بكتاب مصّدق للتوراة التً بٌن أٌدٌهم بما فٌه من أصول التوحٌد ، ولواعد التشرٌع ، وروابع    

 .(ٗٔ)والمواعظ ، وأخبار األمم الؽابرة"الحكم 
 .(٘ٔ)لال الصابونً:" أي مصدلاً للتوراة وموافماً لها فً أصول الدٌن وممرراً لنبوة موسى علٌه السبلم"   
لال ابن عثٌمٌن:" أي للذي معهم من التوراة إن كانوا من الٌهود، ومن اإلنجٌل إن كانوا من النصارى؛    

 .(ٙٔ)لها عن الٌهود"والحدٌث فً هذه اآلٌات ك

                                                             

 .ٖٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .25ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٖٓٗ/ٕ(:صٖٗٙٔ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .1ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .52/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 . ٓٙ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٖٖ٘( انظر: البحر المحٌط: 2)
 . برواٌة: برسٌل، بدل برسول.21ٕ( البٌت لكثٌر عزة، انظر دٌوانه: 1)
 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: 5)
 .ٖٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٔعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٕٔ)
 .ٓٙ( تفسٌر السعدي: ٖٔ)
 .25ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
 .2ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)
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 .(ٔ)لال الطبري:" ٌعنً به أن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ٌصدق التوراة والتوراة تصدله ، فً أنه هلل نبً مبعوث إلى خلمه"   
لال اآللوسً:" من حٌث إنه صلى هللا تعالى علٌه وسلم جاء على الوصؾ الذي ذكر فٌها، أو أخبر بؤنها كبلم    

لى نبٌه موسى علٌه السبلم، أو صدق ما فٌها من لواعد التوحٌد وأصول الدٌن، وأخبار هللا تعالى المنزل ع
على العموم لتشمل جمٌع « ما»األمم والمواعظ والحكم، أو أظهر ما سؤلوه عنه من ؼوامضها، وحمل بعضهم 

 .(ٕ)الكتب اإللهٌة التً نزلت لبل"
 :(ٖ)وإن تصدٌك المرآن لما معهم من وجهٌن   
 األول: أنه ولع مطابماً لما أخبرت التوراة، واإلنجٌل به. 

 والثانً: أنه لد شهد لهما بالصدق؛ فالمرآن ٌدل داللة واضحة على أن هللا أنزل التوراة، وأنزل اإلنجٌل. 
وهذه شهادة لهما بؤنهما صدق؛ وكذلن التوراة، واإلنجٌل لد ذُكر فٌهما من أوصاؾ المرآن، ومن أوصاؾ    

 حتى صاروا ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم؛ فإذا ولع األمر كما ذُكر فٌهما صار ذلن تصدٌماً لهما. -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم
 .(ٗ)بالنصب على الحال من النكرة الموصوفة« مصدلا»ولرأ ابن أبً عبلة    
[،  "أي طرح أحبارهم ٔٓٔ َوَراَء ظُُهوِرِهْم{]البمرة:لوله تعالى:} نَبَذَ َفِرٌٌك ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِكتَاَب َّللاَِّ    

 .(٘)وعلماإهم التوراة وأعرضوا عنها بالكلٌة"
 .(ٙ)لال ابن كثٌر: "أي : اطََّرَح طابفة منهم كتاب هللا الذي بؤٌدٌهم ، مما فٌه البشارة بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وراء ظهورهم"   
ملسو هيلع هللا ىلص عارضوه بالتوراة فخاصموه بها ، فاتفمت التوراة والمرآن ، فنبذوا التوراة لال السدي: ": لما جاءهم دمحم    

 .(2)وأخذوا بكتاب آصؾ ، وسحر هاروت وماروت"
 . (1)لال الشعبً: "هو بٌن أٌدٌهم ٌمرإونها، ولكن نبذوا العمل به" 
الذهب والفضة، ولم ٌُِحلّوا حبلله ولم ٌحّرموا ولال سفٌان بن عٌٌُنة:"أدرجوه فً الحرٌر والدٌباج، وحلَّوه ب   

 .(5)حرامه، فذلن النبذ"
 .(ٓٔ)لال الطبري:" ٌعنً بذلن : أنهم جحدوه ورفضوه بعد أن كانوا به ممرٌن ، حسدا منهم له وبؽٌا علٌه"   
وراء ظهره ال لال المراؼً:" ولد جعل تركهم إٌاها وإنكارهم لها إلماء لها وراء الظهر ، ألن من ٌلمى الشًء  

 .(ٔٔ)ٌراه فبل ٌتذكره"
لال ابن عثٌمٌن:" وأضٌؾ ]الكتاب[ إلى هللا، ألنه المتكلم به؛ فالمرآن الذي نمرإه اآلن هو كبلم ربنا. تبارن  

 وتعالى. تكلم به حمٌمة بلفظه، ومعناه، وسمعه منه جبرٌل، ثم أتى به إلى النًب ملسو هيلع هللا ىلص فنزل به على للب النبً ملسو هيلع هللا ىلص
حتى وعاه، وأداه إلى الصحابة؛ والصحابة أدوه إلى التابعٌن، وهكذا حتى بمً إلى ٌومنا هذا. وهلل الحمد؛ 
وسمً المرآن كتاباً، ألنه مكتوب فً اللوح المحفوظ؛ وفً الصحؾ التً بؤٌدي المبلبكة؛ وفً الصحؾ التً 

 .(ٕٔ)بؤٌدي البشر"
صلى هللا  -ك{ فً هذه اآلٌة: علماء الٌهود الذٌن تواطإوا على كتمان أمر دمحم لال الواحدي:" وعنى بالـ}فرٌ   

 .(ٖٔ)"-علٌه وسلم 

                                                             

 .ٖٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖٖ٘/ٔ( انظر: روح المعانً: ٗ)
 .2ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٖ٘ٗ/ٔتفسٌر ابن كثٌر:( ٙ)
 .ٗٓٗ/ٕ(:صٗٗٙٔ( أخرجه الطبري)2)
، وفً بعض نسخ الثعلبً فً "تفسٌره" ٌمرإونه، وفً بعضها: ٕٙٔ/ ٔ،  وتفسٌر البؽوي : ٕٕٗ/ ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:1)

 .1ٕٔ/ٌٖمرإونها، والتفسٌر البسٌط: 
 .1ٕٔ/ٖوالتفسٌر البسٌط: ، ٕٙٔ/ ٔ،  وتفسٌر البؽوي : ٕٕٗ/ ٔ(انظر: تفسٌر الثعلبً:5)
 .ٖٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .25ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)



ٕٔٓ 

 

ٕٔٓ 

 

لال اآللوسً:" وهم الٌهود الذٌن كانوا فً عهده صلى هللا تعالى علٌه وسلم ال الذٌن كانوا فً عهد سلٌمان    
النبً صلى هللا تعالى علٌه وسلم ال عند مجًء  -النبذ -ألن -كما توهمه بعضهم من اللحاق -علٌه السبلم

 .(ٔ)ٌتصور منهم"
 :(ٕ)[، لوالنٔٓٔوفً لوله تعالى:}الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب{]البمرة:   

 .(ٖ)األول: وهم علماء الٌهود الذٌن أعطاهم هللا العلم بالتوراة وما فٌها. لاله الطبري
 لوله تعالى: }َكؤَنَُّهْم اَل ٌَْعلَُموَن{. والدلٌل علٌه أنه تعالى وصؾ هذا الفرٌك بالعلم عند   

والثانً: أن المراد من ٌدعً التمسن بالكتاب سواء علمه أو لم ٌعلمه، وهذا كوصؾ المسلمٌن بؤنهم من أهل 
 المرآن ال ٌراد بذلن من ٌختص بمعرفة علومه، بل المراد من ٌإمن به وٌتمسن بموجبه.

 :(ٗ)[، على لولٌنٔٓٔ َوَراَء ظُُهوِرِهْم{]البمرة:واختلؾ فً لوله تعالى:} ِكتَاَب َّللاَِّ  
 أحدهما: المرآن. وهو لول الجمهور.

صلى  -، ألن الذٌن كفروا بالنبً (2)وأجازه الزجاج، وآخرون، (ٙ)، والمرطبً(٘)والثانً: التوراة. لاله الطبري
 نبذوا التوراة. -هللا علٌه وسلم 

 .(1)حدهما فً حكم النكر لآلخر"لال الراؼب: وكبلهم"صحٌح، ألن المنكر أل 
واألظهر هو المول األول، " أي لما جاءهم رسول من عند هللا مصدق لما معهم من التوراة نبذوا كتاب هللا  

 .(5)الذي جاء به هذا الرسول"
 [، على أوجه:ٔٓٔولد تعددت ألوال المفسرٌن فً معنى لوله تعالى:}َوَراَء ظُُهوِرِهْم{]البمرة:   

 .(ٓٔ)أنه "تمثٌل لئلعراض ألن من أعرض عن شًء تجاوزه فخلفه وراء ظهره "أحدها: 
 .(ٔٔ)والثانً: أنه:" تشبٌه بمن ال ٌعلم إذ فعلوا فعل الجاهل فٌجًء من اللفظ أنهم كفروا على علم"

 .(ٕٔ)والثالث: أنه " مثل إِلعراضهم عنه رأساً، باإلعراض عما ٌرمً به وراء الظهر لعدم االلتفات إلٌه"
الرابع: أنه: مثل من ٌستخؾ بالشًء وال ٌعمل به، تمول العرب: أجعل هذا خلؾ ظهرن، ودبر اذنن، وتحت و

 :(ٖٔ) [، ومنه لول الفرزدق5ٕلدمن: أي أتركه واعرض عنه لال هللا تعالى: }َواتََّخْذتُُموهُ َوراَءكُْم ِظْهِرًٌّا ]هود:
ٌٍْس ال تَكونَنَّ حاَجِتً       بظَ  ًَّ َجوابُهاتَِمٌُم بَن لَ  ْهٍر فبل ٌَْعٌا َعل

 .(ٗٔ)أي ال تتركنها ال ٌُْعبَؤ بها
الخامس: أن معناه:" رموه بشدة وراء الظهر؛ وهو عبارة عن االنصراؾ التام عنه؛ ألنهم لو نبذوه أمامهم، أو 

أبلػ فً عن الٌمٌن، أو عن الشمال لكان من الجابز أن ٌكونوا ٌؤخذون به؛ لكن من ألماه وراء ظهره كان ذلن 
 .(٘ٔ)التولً، واإلعراض عنه، وعدم الرجوع إلٌه؛ ألن الشًء إذا ُخلِّؾ وراء الظهر فإنه ال ٌرجع إلٌه"

                                                             

 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٔ)
 .ٙٔٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕ)
 .ٖٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .1ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٗ)
 . ٖٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)

 
 .ٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .1ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن:2)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:1)
 .5ٔٔ/ٔ( فتح المدٌر: 5)
 . ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٓٔ)
 .ٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .52/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
، وأضداد ابن 21، وذٌل األمانً: ٖٓٗ، وانظر: الكامل: 5٘اللسان)ظهر(، وتخالفه رواٌة الدٌوان: ( البٌت فً ٖٔ)

 .52ٗ/ٔ. ومعانً المرآن للزجاج: ٕٕٗ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٙ٘األنباري:
 .52ٗ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٕٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)



ٕٔٔ 

 

ٕٔٔ 

 

[، أي:" كؤنهم فً نبذهم لكتاب هللا وراء ظهورهم ال ٌعلمون أنه ٔٓٔلوله تعالى: }َكؤَنَُّهْم الَ ٌَْعلَُموَن{]البمرة:   
 .(ٔ)حك"

 .(ٕ)ٌعلمون من دالبل نبوته شٌباً"لال الصابونً: "أي كؤنهم ال    
 .(ٖ)لال لتادة:" : أي أن الموم كانوا ٌعلمون ، ولكنهم أفسدوا علمهم ، وجحدوا وكفروا وكتموا"   
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" ٌعنً أن علمهم به رصٌن ولكن ٌتجاهلون عناداً"   
وعداوةً للنبً صلَّى َّللاَّ علٌه وسلم. وأْعلََم  لال الزجاج:" أْعلََم أنهم علماء بكتابهم، وأنهم رفضوه على علم به، 

"  .(٘)أنَّهم نَبذوا كتاب َّللاَّ
 .(ٙ)لال المراؼً:أي" أهملوها إهماال تاما كؤنهم ال ٌعلمون أنها من عند َّللّا" 
لال الشوكانً:" تشبٌه لهم بمن ال ٌعلم شٌبا مع كونهم ٌعلمون علما ٌمٌنا من التوراة بما ٌجب علٌهم من  

اإلٌمان بهذا النبً ولكنهم لما لم ٌعملوا بالعلم بل عملوا عمل من ال ٌعلم من نبذ كتاب هللا وراء ظهورهم كانوا 
 .(2)بمنزلة من ال ٌعلم"

لال الراؼب:" ولد دل تعالى باألٌتٌن أن جل الٌهود ثبلث فرق ، فرٌك جاهر وأنبذ العهد ، وفرٌك لم ٌجاهروا  
، وهم أكثرهم ، وفرٌك أخر طرحوا حكم الكتاب عناداً ، فصاروا فً حكم الجهلة ، بذلن ، لكنهم لم ٌإمنوا به 

وهذه المسمة عجٌبة الشؤن ، فإن دافعً الحك ثبلثة ألسام ، جاهل ؼٌر عالم بجهله ، وهو الشرٌر الذي ال 
، وجاهل عالم بجهله ، وهو الشان وإٌاه  مداواة له ، وإٌاه عنى بموله:}أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نَبَذَهُ َفِرٌٌك ِمْنُهْم{

عنى بموله : }بَْل أَْكثَُرهُْم اَل ٌُْإِمنُوَن{ ، ومعاند ؼٌر جاهل ، وإٌاه عنى بموله : }َنبَذَ فَِرٌٌك ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا 
ِ َوَراَء ظُُهوِرِهْم َكؤَنَُّهْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ووصؾ هذا الفرٌك ب ؤن حكمهم حكم الجاهلٌن الذٌن هم اْلِكتَاَب ِكتَاَب َّللاَّ

 .(1)فوق الموصوفٌن بؤنهم ال ٌإمنون، وكل من دافع الحك ال ٌنفن من األلسام الثالثة التً ذكرناهم وهللا أعلم"
 الفوابد:

 . من فوابد اآلٌة: أن رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص حك؛ لموله تعالى:} من عند هللا{.ٔ
  لد أخبرت به الكتب السابمة؛ لموله تعالى:}مصدق لما معهم{.. ومنها: أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصٕ
 . ومنها: أن رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص تمرر ما سبك من رساالت الرسل، لموله تعالى: }مصدق لما معهم{.ٖ
ب الذي جاء به دمحم  . ومنها: أنه مع هذا البٌان والوضوح، فإن فرٌماً من الذٌن أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاٗ

 .ملسو هيلع هللا ىلص

. ومنها: أن نبذ من عنده كتاب وعلم ألبح ممن لٌس عنده ذلن؛ ولهذا نص على لوله تعالى: } فرٌك من ٘
 الذٌن أوتوا الكتاب {؛ إلظهار شدة المبح من هإالء فً نبذهم؛ ألن النبذ مع العلم ألبح من النبذ مع الجهل.

 بلم هللا، ألن هللا تعالى أضافه إلٌه فً لوله تعالى:}كتاب هللا{..  ومنها: أن المرآن كٙ
. ومنها: توكٌد لبح ما صنع هإالء المكذبون؛ لموله تعالى: } كؤنهم ال ٌعلمون {؛ ألنهم فً الوالع ٌعلمون؛ 2

 ..ولكن فعلهم كؤنه فعل من لم ٌعلم؛ وكفر من علم أشد من كفر من لم ٌعلم
الذي كان منهم ال ٌرجى بعده لبول؛ لموله تعالى: } وراء ظهورهم {؛ ألن النبذ لو .  ومنها: أن هذا النبذ 1

كان أمامهم ربما ٌتلمونه بعد؛ كذلن لو كان عن الٌمٌن، والشمال، لكن إذا كان وراء الظهر فمعناه استبعاد 
 المبول منهم..

 ..هورهم. ومنها: شدة كراهٌة الٌهود للمرآن، واستهانتهم به، حٌث نبذوه وراء ظ5

                                                             

 .ٕٖٗ/ٔعثٌمٌن: ( تفسٌر ابنٔ)
 .2ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٗٓٗ/ٕ(:ص٘ٗٙٔ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .52/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .1ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .25ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .5ٔٔ/ٔ( فتح المدٌر: 2)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1)



ٕٕٔ 

 

ٕٕٔ 

 

 المرآن
ٌَْماُن َولَِكن  الش ٌَاِطٌَن َكفَُروا ٌُ  ٌَْماَن َوَما َكفََر سُلَ ْحَر }َوات بَعُوا َما تَتْلُو الش ٌَاِطٌُن َعلَى ُمْلِن سُلَ عَلُِّموَن الن اَس الّسِ

ٌِْن بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ٌُعَلَِّماِن  ِمْن أََحٍد َحت ى ٌَمُواَل إِن َما نَْحُن فِتْنَةٌ فاََل تَْكفُْر َوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََك
ٌَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِل  بِ  ٌَْن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما هُْم بَِضاّرِ لُوَن بِِه بَ ِ َوٌَتَعَل ُموَن َما فٌََتَعَل ُموَن ِمْنُهَما َما ٌُفَّرِ ِإْذِن َّللا 

هُْم َواَل ٌَْنفَعُ  انُوا ُهْم َولَمَْد َعِلُموا لََمِن اْشتََراُه َما لَهُ فًِ اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو كَ ٌَُضرُّ
 [ٕٓٔ({ ]البمرة : ٌَْٕٓٔعلَُموَن )
 التفسٌر:

حر،  واتبع الٌهود ما تَُحّدِث الشٌاطٌُن به السحرةَ على عهد ملن سلٌمان بن داود. وما كفر سلٌمان وما تَعَلَّم الّسِ
حر الذي  ولكنَّ الشٌاطٌن هم الذٌن كفروا باهلل حٌن علَّموا الناس السحر؛ إفساًدا لدٌنهم. وكذلن اتبع الٌهود الّسِ
أُنزل على الملََكٌن هاروت وماروت، بؤرض "بابل" فً "العراق"؛ امتحاًنا وابتبلء من هللا لعباده، وما ٌعلِّم 

حر وطاعة الشٌاطٌن.  الملكان من أحد راه من تعلم السحر، وٌموال له: ال تكفر بتعلم الّسِ حتى ٌنصحاه وٌحذِّ
فٌتعلم الناس من الملكٌن ما ٌُْحِدثون به الكراهٌة بٌن الزوجٌن حتى ٌتفرلا. وال ٌستطٌع السحرة أن ٌضروا به 

عهم، ولد نملته الشٌاطٌن إلى الٌهود، فشاع أحًدا إال بإذن هللا ولضابه. وما ٌتعلم السحرة إال شًرا ٌضرهم وال ٌنف
حر وترن الحك ما له فً اآلخرة من نصٌب  لوه على كتاب هللا. ولمد علم الٌهود أن من اختار الّسِ فٌهم حتى فضَّ
فً الخٌر. ولببس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوًضا عن اإلٌمان ومتابعة الرسول، لو كان لهم ِعْلمٌ 

 بما ُوِعظوا به.ٌثمر العمل 
 :(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة ألوال 

أحدها: أخرج الواحدي  عن ابن عباس: "إن الشٌاطٌن كانوا ٌسترلون السمع من السماء، فٌجًء أحدهم بكلمة 
حك فإذا جرب من أحدهم الصدق كذب معها سبعٌن كذبة فٌشربها للوب الناس، فاطلع على ذلن سلٌمان، 

فلما مات سلٌمان لام شٌطان بالطرٌك فمال: أال أدلكم على كنز سلٌمان المنٌع فؤخذها فدفنها تحت الكرسً؛ 
الذي ال كنز له مثله؟ لالوا: نعم لال: تحت الكرسً فؤخرجوه، فمالوا: هذا سحر. فتناسخته األمم فؤنزل هللا 

، وسعٌد (ٖ)دي. وروي عن الس(ٕ)عذر سلٌمان }واتبعوا ما تتلو الشٌاطٌن على ملن سلٌمان وما كفر سلٌمان{"
 ، نحو ذلن.(ٙ)ومجاهد ،(٘)، ولتادة(ٗ)بن جبٌر

والثانً: أخرج ابن أبً حاتم "عن ابن عباس، لال: لال: آصؾ كاتب سلٌمان، أخرجته الشٌاطٌن فكتبوا من 
كل سطرٌن سحرا وكفرا، ولالوا: هذا الذي كان سلٌمان ٌعمل بها. لال: فؤكفره جهال الناس وسبوه، وولؾ 

ٌزل جهالهم ٌسبوه حتى أنزل على دمحم: }واتبعوا ما تتلوا الشٌاطٌن على ملن سلٌمان وما كفر علماإهم فلم 
 نحو ذلن. ،(1). وروي عن الكلبً(2)سلٌمان ولكن الشٌاطٌن كفروا{"

الثالث: أخرج الواحدي "عن خصٌؾ لال: كان سلٌمان إذا نبتت الشجرة لال: ألي داء أنت؟ فتمول لكذا وكذا؛ 
رة الخرنوبة لال: ألي شًء أنت؟ لالت: لمسجدن أخربه لال: تخربٌنه؟ لالت: نعم، لال: ببس فلما نبتت شج

الشجرة أنت، فلم ٌلبث أن توفً، فجعل الناس ٌمولون فً مرضاهم: لو كان لنا مثل سلٌمان، فؤخذت الشٌاطٌن 
به فانطلموا فاستخرجوا  فكتبوا كتابا وجعلوه فً مصلى سلٌمان ولالوا: نحن ندلكم على ما كان سلٌمان ٌداوي

                                                             

 .ٖٗٔ-ٖ٘ٓ/ٔ، والعجاب: ٖٖ-ٖٔ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
، وانظر نحوه فً تفسٌر ٖٙٔ - ٖٗٔ/ٔ، وانظر تخرٌجه وطرله فً تفسٌر ابن كثٌر:ٕٖ-ٖٔ( أسباب النزول:ٕ)

، وأخرجه الحاكم فً المستدرن فً كتاب 1ٙٔ-1٘ٔ/ٔ(:ص51ٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔٗ/ٕ(:صٕٙٙٔالطبري)
ولال الزهرانً فً تخرٌجه البن أبً حاتم: "إسناده  ، وسكت عنه، ولال الذهبً فً )التلخٌص(: "صحٌح" ،ٕ٘ٙ/ٕالتفسٌر:

 صحٌح لكن حصٌن هو ابن عبد الرحمن ثمة تؽٌر حفظه، وساء آخر حٌاته". 
 .1ٙٔ/ٔ(:ص512، وانب أبً حاتم)ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٕ(:صٙٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٕ(:ص5٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٕ(:صٗٙٙٔو)(، ٖٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٔٗ/ٕ(:ص٘ٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص51ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٕٖ( أسباب النزول للواحدي: 1)



ٕٖٔ 

 

ٕٖٔ 

 

ذلن الكتاب فإذا فٌه سحر رلى فؤنزل هللا تعالى: }واتبعوا ما تتلو الشٌاطٌن على ملن سلٌمان{ إلى لوله: }فبل 
 .(ٔ)تكفر{"

والرابع: أخرج الطبري عن ابن إسحاق: "عمدت الشٌاطٌن حٌن عرفت موت سلٌمان بن داود علٌه السبلم ، 
ان ٌحب أن ٌبلػ كذا وكذا ، فلٌفعل كذا وكذا " . حتى إذا صنعوا أصناؾ فكتبوا أصناؾ السحر : " من ك

السحر، جعلوه فً كتاب ثم ختموا علٌه بخاتم على نمش خاتم سلٌمان ، وكتبوا فً عنوانه : " هذا ما كتب 
آصؾ بن برخٌا الصدٌك للملن سلٌمان بن داود من ذخابر كنوز العلم " ، ثم دفنوه تحت كرسٌه. فاستخرجته 
بعد ذلن بماٌا بنً إسرابٌل حٌن أحدثوا ما أحدثوا ، فلما عثروا علٌه لالوا : ما كان سلٌمان بن داود إال بهذا! 
فؤفشوا السحر فً الناس وتعلموه وعلموه ، فلٌس فً أحد أكثر منه فً ٌهود. فلما ذكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فٌما 

ه فٌمن عده من المرسلٌن ، لال من كان بالمدٌنة من ٌهود : أال نزل علٌه من هللا ، سلٌمان بن داود وعد
تعجبون لدمحم! ٌزعم أن سلٌمان بن داود كان نبٌا! وهللا ما كان إال ساحرا! فؤنزل هللا فً ذلن من لولهم على 

، وروي عن (ٕ)ن كفروا{"دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }واتبعوا ما تتلوا الشٌاطٌن على ملن سلٌمان وما كفر سلٌمان ولكن الشٌاطٌ
 ،  نحو ذلن.(ٗ)وشهر بن حوشب،(ٖ)ابن عباس

الخامس: وأخرج الطبري " عن الربٌع : إن الٌهود سؤلوا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص زمانا عن أمور من التوراة ، ال ٌسؤلونه عن 
ا أعلم بما أنزل إلٌنا منا! شًء من ذلن إال أنزل هللا علٌه ما سؤلوه عنه ، فٌخصمهم، فلما رأوا ذلن لالوا : هذ

وأنهم سؤلوه عن السحر وخاصموه به ، فؤنزل هللا جل وعز : }واتبعوا ما تتلوا الشٌاطٌن على ملن سلٌمان 
وما كفر سلٌمان ولكن الشٌاطٌن كفروا ٌعلمون الناس السحر{، وإن الشٌاطٌن عمدوا إلى كتاب فكتبوا فٌه 

وكان سلٌمان ال ٌعلم الؽٌب. فلما فارق   -دفنوه تحت مجلس سلٌمان السحر والكهانة وما شاء هللا من ذلن ، ف
سلٌمان الدنٌا استخرجوا ذلن السحر وخدعوا به الناس ، ولالوا : هذا علم كان سلٌمان ٌكتمه وٌحسد الناس 

. وروي عن (٘)علٌه! فؤخبرهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص بهذا الحدٌث ، فرجعوا من عنده ولد حزنوا ، وأدحض هللا حجتهم"
 .(ٙ)أبً العالٌة مثل لن

السادس: لال أبو مجلز: "أخذ سلٌمان من كل دابة عهدا ، فإذا أصٌب رجل فسبل بذلن العهد ، خلً عنه. 
فرأى الناس السجع والسحر ، ولالوا : هذا كان ٌعمل به سلٌمان! فمال هللا جل ثناإه : }وما كفر سلٌمان ولكن 

 . (2)الناس السحر{"الشٌاطٌن كفروا ٌعلمون 
ٌَاِطٌُن{]البمرة:  [،  "أي واتبعوا طرق السحر والشعوذة التً كانت تحدثهم ٕٓٔلوله تعالى:} َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّ

 .(1)بها الشٌاطٌن"
 .(5)لال الزمخشري:أي:" نبذوا كتاب َّللاَّ واتبعوا كتب السحر والشعوذة التً كانت تمرإها الشٌاطٌن" 
ن أبً حاتم " عن الحسن: }واتبعوا ما تتلوا الشٌاطٌن{ لال: ثلث الشعر، وثلث السحر، وثلث أخرج اب 

 .(ٓٔ)الكهانة"
ولال ابن عباس:" اتبعوا الشهوات التً كانت الشٌاطٌن تتلو، وهً المعازؾ واللعب، وكل شًء ٌصد عن  

 .(ٔٔ)ذكر هللا"

                                                             

، إسناده ضعٌؾ إلعضاله )انمطاع أكثر من اثنٌن متتالٌٌن( ولضعؾ خصٌؾ )تمرٌب التهذٌب: ٖٖ( أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 (.2/5ٔرواٌة عتاب بن بشٌر عن خصٌؾ خاصة )تهذٌب التهذٌب: ( ولضعؾ ٕٙٔرلم:  - ٕٕٗ/ٔ
 .2ٔٗ/ٕ(:ص2ٙٙٔ، و)1ٓٗ-2ٓٗ/ٕ(:صٓ٘ٙٔ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٗٔٗ/ٕ(:صٓٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٔٗ-ٙٔٗ/ٕ(:ٙٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٓٗ-ٙٓٗ/ٕ(:ص2ٗٙٔ( تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص51٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٕ(:صٔٙٙٔ( أخرجه الطبري)2)
 .2ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.2ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: 5)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص51ٖ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص51ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)



ٕٔٗ 

 

ٕٔٗ 

 

ٌَْماَن{]البمرة:  َل  .(ٔ)أي"فً عهد ُملن سلٌمان"[، ٕٓٔلوله تعالى:} َعلَى ُمْلِن سُ
 .(ٕ)لال الزمخشري: أي:" على عهد ملن سلٌمان وفً زمانه" 
ٌَْماَن{]البمرة:    َل ٌَاِطٌُن َعلَى ُمْلِن سُ [، ٕ-ٔولد اختلؾ أهل التفسٌر فً الذٌن عنوا بموله تعالى:}َواتََّبعُوا َما تَتْلُو الشَّ

 :(ٖ) على وجوه
فً زمان دمحم علٌه الصبلة والسبلم، "ألنهم خاصموا رسول هللا صلى هللا علٌه أحدها: أنهم الٌهود الذٌن كانوا 

وسلم بالتوراة، فوجدوا التوراة للمرآن موافمة، تؤمر من اتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وتصدٌمه، بمثل الذي ٌؤمر به المرآن. 
، (ٙ) ، والسدي(٘)لاله ابن عباس .(ٗ)فخاصموا بالكتب التً كان الناس اكتتبوها من الكهنة على عهد سلٌمان"

 .(1)، وابن زٌد(2)والربٌع
والثانً: أنهم الٌهود الذٌن كانوا فً زمن سلٌمان علٌه السبلم، ألن أكثر الٌهود ٌنكرون نبوة سلٌمان علٌه 

إنما وجد السبلم وٌعدونه من جملة الملون فً الدنٌا، فالذٌن كانوا منهم فً زمانه ال ٌمتنع أن ٌعتمدوا فٌه أنه 
 .(ٓٔ)، وابن إسحاق(5)ذلن الملن العظٌم بسبب السحر. لاله ابن جرٌج

، أي (ٖٔ)، واحتجوا بؤنه "ال دلٌل على التخصٌص"(ٕٔ)، والرازي(ٔٔ)والثالث: أنه ٌتناول الكل. واختاره الطبري
 .(ٗٔ)"ال داللة فً اآلٌة أن هللا تعالى أراد بموله : }واتبعوا{ بعضا منهم دون بعض"

وهو استعمال شابع،  ولد  (٘ٔ)[، لفظه مضارع لكن هو والع مولع الماضًٕٓٔتعالى:}تَتْلُو{]البمرة: لوله   
 :(ٙٔ)اختلؾ فً تفسٌره على وجوه

أحدها: الثانً: أن معناه: ما تتبعه وتروٌه وتعمل به، ومنه لوله تعالى:}هُنَاِلَن تتلو ُكلُّ َنْفٍس َما أَْسلََفْت{ ] ٌونس 
 .(5ٔ)، وأبً رزٌن(1ٔ)، وهذا مذهب ابن عباس (2ٔ)ن تتبع"[ ، "ٌعنً بذلٖٓ: 

والثانً: أن المراد منه التبلوة واإلخبار، ومنه: فبلن ٌتلو المرآن، بمعنى أنه ٌمرإه وٌدرسه، كما لال حسان بن 
 : (ٕٓ)ثابت

 نبً ٌرى ما ال ٌرى الناس حوله       وٌتلو كتاب هللا فً كل مشهد 

                                                             

 .2ٖ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر:ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٔ)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.2ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .1ٙٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٖ)
 .٘ٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘)
، ولد ذكر األثر ابن كثٌر، انظر تفسٌره: 1ٙٔ/ٔ(:ص512، وابن أبً حاتم)ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٕ(:صٙٗٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)

ٔ/ٕٗ5. 
 .2ٓٗ-ٙٓٗ/ٕ(:ص2ٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٓٗ/ٕ(:ص1ٗٙٔالطبري)( انظر: تفسٌر 1)
 .2ٓٗ/ٕ(:ص5ٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .1ٓٗ-2ٓٗ/ٕ(:صٓ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .2ٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
 .2ٔٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٖٔ)
 .5ٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
، البٌان فً ؼرٌب ٕٗ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٖٙ/ٌٔان: ( والمعنى: ما تلت، انظر: البحر المحٌط ألبً ح٘ٔ)

. 1ٖٔ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٔٔ/ٔإعراب المرآن البن األنباري:   
 .2ٔٙ/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: ٓٔٗ-5ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .ٔٔٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 ٓٔٗ/ٕ(:ص: ٘٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري )1ٔ)
 ٓٔٗ/ٕ(:ص: ٙ٘ٙٔتفسٌر الطبري ) ( انظر:5ٔ)
، من أبٌات لالها حسان فً خبر أم معبد ، حٌن خرج رسول هللا مهاجرا إلى المدٌنة . ورواٌة الدٌوان : " فً  11(دٌوانه : ٕٓ)

 كل مسجد " ، ورواٌة الطبري أمثل .



ٕٔ٘ 

 

ٕٔ٘ 

 

، (ٕ)، ولتادة(ٔ)التً علمت الناس السحر وروته لهم. روي ذلن عن مجاهدوالمعنى: أن الشٌاطٌن هً   
 .(ٗ)، وابن عباس(ٖ)وابن جرٌج

الثالث: أن معناه: ما تكذب على ملن سلٌمان، ٌمال: تبل علٌه إذا كذب وتبل عنه، إذا صدق وإذا أبهم جاز 
 .(٘)األمران. لاله أبو مسلم

ول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا عز وجل أخبر عن الذٌن أخبر لال اإلمام الطبري: " : والصواب من الم  
 -عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشٌاطٌن على عهد سلٌمان، باتباعهم ما تلته الشٌاطٌن.. ولم ٌخبرنا هللا جل ثناإه 

ر، بخبر ٌمطع العذ -بؤى معنى )التبلوة( كانت تبلوة الشٌاطٌن الذٌن تلوا ما تلوه من السحر على عهد سلٌمان 
ولد ٌجوز أن تكون الشٌاطٌن تلت ذلن دراسة ورواٌة وعمبل فتكون كانت متبعته بالعمل، ودارسته بالرواٌة. 

 .(ٙ)فاتبعت الٌهود منهاجها فً ذلن، وعملت به، وروته"
 :(2)[، على وجهٌنٕٓٔواختلفوا فً إعراب }ما{ـ فً لوله تعالى: }َما تَتْلُوا الشٌََّاِطٌُن{]البمرة:   

 أنها موصولة. وهذا لول الجمهور، وهو الصحٌح. أحدهما:
 والثانً: أنها نافٌة. 

 .(1)لال السمٌن الحلبً: " وهذا ؼلط فاحش ال ٌمتضٌه الكبلم البتة"   
ولال ابن العربً:" وال وجه لمول من لال إنه نفً ال فً نظم الكبلم وال فً صحة المعنى وال ٌتعلك من كونه    

 .(5)بمحال عمبًل وال ٌمتنع شرعا"مفعوالً سٌاق الكبلم 
ٌْماَن{]البمرة:     :(ٓٔ)[، على ثبلثة أوجهٕٓٔواختلؾ فً لوله تعالى:}َعلى ُمْلِن سُلَ

 ، وؼٌره، وهو المشهور.(ٔٔ)أحدها: أن معناه: على عهد ملن سلٌمان.لاله الطبري
وه عن سلمة بن والثانً: ولٌل المعنى: فً ملن سلٌمان، أي: فً لصصه وصفاته وأخباره. روي نح

 .(ٕٔ)إسحاق
 والثالث: على شرعه ونبوته وحاله.

ٌَْماُن{]البمرة:     .(ٖٔ)[، " أي وما كان سلٌمان ساحراً وال كفر بتعلمه السحر"ٕٓٔلوله تعالى:} َوَما َكفََر سُلَ
ر خداع لال المراؼً:" أي وما سحر ، ألنه لو فعل ذلن فمد كفر ، إذ كونه نبٌّا ٌنافى كونه ساحرا ، فالسح 

 .(ٗٔ)وتموٌه ، واألنبٌاء مبرءون من ذلن"
 .(٘ٔ)لال سلمة بن إسحاق:" أي ما علم بالسحر، والسحر كفر لمن عمل به" 
 .(ٙٔ)وروي عن لتادة: "فً لول هللا: }وما كفر سلٌمان{، لال: ما كان عن مشورته وال أمره" 
لمن افترى علٌه بؤنه كان ٌعتمده وٌعمل به لال أبو السعود:" تنزٌهٌ لساحته علٌه السبلم عن السحر وتكذٌٌب  

ُض لكونه كُفراً للمبالؽة فً إظهار نزاهتِه علٌه لسبلم وكِذِب باِهتٌِه بذلن"  .(ٔ)والتعرُّ

                                                             

 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٕ(:صٔ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٓٔٗ/ٕ(:صٕ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٓٔٗ/ٕ(:صٖ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٓٔٗ/ٕ(:صٗ٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٔٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٔٔٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٗ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٖٙ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٕ٘/ٔ(انظر: إعراب المرآن للنحاس: 2)
 .ٕٖٙ/ٔ( الدر المصون:1)
 .1ٕ/ٔمرآن: ( أحكام ال5)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٔٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص511( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .2ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
 .12ٔ/ٔ(:ص55ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .12ٔ/ٔ(:ص55ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)



ٕٔٙ 

 

ٕٔٙ 

 

 .(ٕ)لال الزمخشري:" تكذٌب للشٌاطٌن ودفع لما بهتت به سلٌمان من اعتماد السحر والعمل به" 
ْحَر{]البمرة:لوله تعالى:} َولَِكنَّ الشٌََّاِطٌَن     [، " أي ولكّن الشٌاطٌن هم الذٌن علموا َٕٓٔكَفُروا ٌُعَلُِّموَن النَّاَس الّسِ

 .(ٖ)الناس السحر حتى فشا أمره بٌن الناس"
لال المراؼً:" أي ولكن الشٌاطٌن من اإلنس والجن الذٌن نسبوا إلٌه ما انتحلوه من السحر ودّونوه وعلموه    

 .(ٗ)الناس هم الذٌن كفروا"
لال الزمخشري: أي:"ولكن الشٌاطٌن هم الذٌن َكفَُروا باستعمال السحر وتدوٌنه، ٌمصدون به إؼواء الناس    

 .(٘)وإضبللهم"
لال لتادة:" ولكنه شًء افتعلته الشٌاطٌن، وذكر لنا أن الشٌاطٌن ابتدعت كتبا، وكتبت سحرا وأمرا عظٌما فً  

 . (ٙ)الناس وعلموهم إٌاه"
باع السحر كفر، ولٌس من دٌن سلٌمان السحر. ٌمول: ولكن الشٌاطٌن كفروا بتركهم دٌن ولال الحسن:" ات 

 .(2)سلٌمان، واتباعهم ما تلت الشٌاطٌن على ملكه"
 .(1)لال ابن عباس:" }ٌعلمون الناس السحر {، ٌعنً: الصحؾ التً دفنوها" 

 : (5)[، وجهٌنٕٓٔوذكروا فً لوله تعالى:}َولَْكنَّ الَشٌَاِطٌَن َكفَُروا{]البمرة: 
 أحدهما : أنهم كفروا بما نسبوه إلى سلٌمان من السحر .
 والثانً : أنهم كفروا بما استخرجوه من السحر .

ْحَر{]البمرة:   :(ٓٔ)[، وجهان من التفسٌرٕٓٔوفً لوله تعالى:}ٌُعَلُِّموَن النَّاَس الّسِ
 أحدهما : أنهم ألموه فً للوبهم فتعلموه .

 هم على إخراجه من تحت الكرسً فتعلموه .والثانً : أنهم دلو

 :(ٔٔ)[، على وجهٌنَٕٓٔكفَُروا{]البمرة:َولَِكنَّ الشٌََّاِطٌَن واختلفت المراءة فً لوله تعالى :}  
(، ونصب )الشٌاطٌَن(.  أحدهما: لرأ نافع وابن كثٌر وعاصم وأبو عمرو بتشدٌد نون )لكنَّ

وإسكانها ثم كسرها تخلصاً من التماء الساكنٌن؛ و)الشٌاطٌُن( برفع والثانً: ولرأ البالون بتخفٌؾ نون )لكن( 
 النون.

فعلى المراءة األولى تكون الواو حرؾ عطؾ، و)لكّن( حرؾ استدران ٌعمل عمل "إّن" ٌنصب    
االسم، وٌرفع الخبر، و )الشٌاطٌَن( اسمها، وجملة: )كفروا( خبرها؛ وعلى لراءة التخفٌؾ تكون الواو 

ن بالكسر اللتماء الساكنٌن، و)الشٌاطٌن( مبتدأ، للعطؾ، و)ل كن( حرؾ استدران مبنً على السكون ُحّرِ
 .(ٕٔ)وجملة: )كفروا( خبر المبتدأ

ٌَْت  والمعنى واحد، وكذلن فً األنفال: لال الرازي: "   ٌَْت إِْذ َرَم َ لَتَلَُهْم َوَما َرَم }فَلَْم تَْمتُلُوهُْم َولَِكنَّ َّللاَّ
 َ َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]األنفال : َولَِكنَّ َّللاَّ ًَ اْلُمْإِمنٌَِن ِمْنهُ بَبَلًء َحَسًنا إِنَّ َّللاَّ [، واالختٌار أنه إذا كان 2ٔ َرَمى َوِلٌُْبِل

                                                                                                                                                                                                       

 .2ٖٔ/ٔالسعود:( تفسٌر أبً ٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( الكشاؾ:ٕ)
 .2ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .]بتصرؾ بسٌط[. 2ٕ/!ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .12ٔ/ٔ(:ص55ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .12ٔ/ٔ(:ص55ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .12ٔ/ٔ(:ص55٘( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٗٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:5)
 .٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٓٔ)
 .1ٙٔ(انظر:السبعة فً المراءات: ٔٔ)
 2ٔٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
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بالواو كان التشدٌد أحسن، وإذا كان بؽٌر الواو فالتخفٌؾ أحسن، والوجه فٌه أن "لكن" بالتخفٌؾ ٌكون عطفا 
   .(ٔ)الكبلم، والمشددة ال تكون عطفا ألنها تعمل عمل )إن("فبل ٌحتاج إلى الواو التصال 

جمع شٌطان؛ وجاءت بالجمع؛ ألن الشٌاطٌن ٌوحً بعضهم إلى بعض، وٌعلم بعضهم  الشٌََّاِطٌَن{و}  
 ً  .(ٕ)بعضا

حر( فً اللؽة: ٌطلك على كل شًء خفً سببه ولطؾ ودق؛ ولذلن تمول العرب فً الشًء    و)الّسِ
حر؛ ومنه لول مسلم بن الولٌد األنصاري:الشدٌد الخفاء:   أخفى من الّسِ

حر  جعلت عبلمات المودة بٌننا           مصابد لحظ هن أخفى من الّسِ
 (ٖ)فؤعرؾ منها الوصل فً لٌن طرفها    وأعرؾ منها الهجر فً النظر الشزر

    ً لورود استعمالها فً لال الراؼب: "تطلك مادة ـ س ح ر ـ عند علماء اللؽة على معان جّمة، تبعا
، فهو عبارة عما (ٗ)الوضع الذي ولع فٌه التخاطب ومنها: التموٌه بالحٌل والخداع والخفاء واالستمالة واللطافة

، لال الحافظ رحمه هللا تعالى: وشبَّهه (ٙ)، ومنه لوله ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّ من البٌان لسحراً"٘لطؾ أمره وخفً سببه
ح حر ألن الّسِ  .(2)ر صرؾ الشًء عن حمٌمتهبالّسِ

ٌت بذلن     ً آخر اللٌل، والسَّْحر الربة وهً محل الؽذاء، وسُّمِ ً السَّحور َسحوراً لكونه ٌمع خفٌا وسُّمِ
لخفابها ولطؾ مجارٌها إلى أجزاء البدن وؼضونه؛ كما لال أبو جهل ٌوم بدر لعتبة: انتفخ َسْحُره أي ربته من 

 ، ولوله تعالى:(5)بٌن َسْحري ونَْحري"  عنها: "توفً رسول هللا ، ولالت عابشة رضً هللا(1)الخوؾ
 [، أي أخفوا عنهم عملهم.ٙٔٔ}َسَحُروا أَْعٌَُن النَّاِس{ ]األعراؾ : 

حر( فً االصطبلح ال ٌمكن تعرٌفه بحد جامع مانع؛ لكثرة األنواع المختلفة الداخلة تحته، وال    و)الّسِ
ً لؽٌرها؛ ومن هنا اختلفت عبارات العلماء فً حده اختبلفاً ٌتحمك لدر مشترن بٌنها ٌكون جا ً لها مانعا معا

 متباٌناً.
ق بٌن المرء     حر عزابُم وُرلَى وعُمَد ٌإثِّر فً الملوب واألبدان فٌمرض وٌمتل وٌفّرِ لال بعضهم: الّسِ

 .(ٓٔ)وزوجته وٌؤخذ أحد الزوجٌن عن صاحبه
َكلَُّم به أو ٌكتبه الساحر أو ٌعمل شٌباً ٌإثر فً بدن المسحور أو ولال ابن لدامة:"هو عُمَد وُرلَى ٌُتَ    

 .(ٔٔ)للبه أو عمله من ؼٌر مباشرة له"
حر ما ٌستعان فً تحصٌله بالتمرب إلى الشٌطان مما ال ٌستمل به     ولال البٌضاوي: "المراد بالّسِ

اإلنسان، وذلن ال ٌستتب إال لمن ٌناسبه فً الشرارة وخبث النفس؛ فإن التناسب شرط فً التضام 
 . (ٕٔ)والتعاون

ً ٌختص بكل أمر ٌخفى سببه وعمل على ؼٌ   ر حمٌمته، وٌجري ولال ابن حجر الهٌتمً: "وشرعا
 .(ٖٔ)مجرى التموٌه والخداع"

                                                             

 .51ٔ/ٖ( تفسٌر الرازي: ٔ)
 .2ٕٔ-2ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)

(ٖ .2ٓ٘وما بعدها، معجم المماٌٌس: 1ٖٗ/ٗ( لسان العرب   
(.21ٙ/٘الجوهري )، وانظر ٕٕٙ( األصفهانً: ؼرٌب المرآن، ص ٗ)  

(.2ٗٔ/ٔ( ابن كثٌر: )٘)  
.2ٖٗٔ(، ومسلم برلم 2ٖٕ/ٓٔ( صحٌح البخاري مع فتح الباري، )ٙ)  

(2 .ٕٕٓ/5( فتح الباري شرح صحٌح البخاري   
(1 ط األولى دار أبً حٌان. 1ٖٓ/ٖ( انظر تفصٌل الخبر فً البداٌة والنهاٌة   
(5 .2ٖٗٗومسلم برلم  ٖٓٓٔ( رواه البخاري برلم    
(ٔٓ .1ٕٖتٌسٌر العزٌز الحمٌد/ (  
(ٔٔ .ٓ٘ٔ/1( المؽنً البن لدامة الممدسً:   
(ٕٔ وهو نالل لهذا التعرٌؾ من الفخر الرازي فً تفسٌره المسمى: مفاتٌح الؽٌب. 25/ٔ( أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل   
(ٖٔ .ٖٙٔ/ٕ( الزواجر عن التراؾ الكبابر:   
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ولال ابن عرفة رحمه هللا فً حدوده: "أمر خارق للعادة مسبَّب عن َسبَب معتاد كونه عنه، لال   
شارحه: معناه أن الخارق للعادة مسبب عن سبب معتاد كون ذلن المسبب عن ذلن السبب فؤخرج به الكرامة 

 .(ٔ)والمعجزة" 
 حر(، هل هو حمٌمة أم هو تخٌٌل ال حمٌمة له:واختلؾ فً )السّ    
ا أَْلَمْوا َسَحُروا أَْعٌَُن النَّاِس  والتحمٌك أن منه ما هو حمٌمة كما دّل علٌه لوله تعالى   }لَاَل أَْلمُوا فَلَمَّ

ؼٌر خٌال،  [، ألن وصؾ سحرهم بالعظٌم ٌدل على أنهَٙٔٔواْستَْرَهبُوهُْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعِظٌٍم{ ]األعراؾ : 
ٌَْن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه{ ]البمرة :  لُوَن بِِه َب [، فهذه اآلٌة تدل على أنه شًء ٕٓٔولوله تعالى }فٌََتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما َما ٌُفَّرِ

موجود له حمٌمة  تكون سبباً للتفرٌك بٌن الرجل وامرأته ولد عبَّر هللا عنه بما الموصولة وهً تدل على أنه 
[، ٌعنً ٗومما ٌدل على ذلن أٌضاً لوله تعالى }َوِمْن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فًِ اْلعُمَِد{ ]الفلك :  د حمٌمً. شًء له وجو

حر حمٌمة لم ٌؤمر هللا باالستعاذة منه(ٕ)السواحر البلتً ٌعمدن فً سحرهن وٌنفثن فً عمدهن  . (ٕ)، فلوال أن الّسِ
 (ٖ)[، وحدٌث عابشةْٗن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فًِ اْلعُمَِد{ ]الفلك : لال ابن لٌم: "ولد دل لول هللا تعالى: }َومِ   

 .(ٗ)رضً هللا عنها على تؤثٌر السحر وأنَّ له حمٌمة"
ِه ِمْن  ومن الّسحر ما هو تخٌٌل، كما فً لوله تعالى   ٌْ }لَاَل َبْل أَْلمُوا فَإِذَا ِحبَالُُهْم َوِعِصٌُُّهْم ٌَُخٌَُّل إِلَ

ا أَْلمَْوا َسَحُروا أَْعٌَُن النَّاِس َواْستَْرَهبُوهُْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر  [، ولولهٙٙأَنََّها تَْسعَى{ ]طه : ِسْحِرِهْم  }لَاَل أَْلمُوا فَلَمَّ
حر خٌال ال حمٌمة له.َٙٔٔعِظٌٍم{ ]األعراؾ :   [، وبهاتٌن اآلٌتٌن احتج المعتزلة ومن لال بمولهم على أن الّسِ

لصحٌح أن له حمٌمة، وبه لطع الجمهور، وعلٌه عامة العلماء، وٌدل علٌه الكتاب لال النووي: "وا  
 .(ٔ)والسنة الصحٌحة المشهورة"

ٌِْن ِببَاِبَل َهاُروَت َوَماُروَت{]البمرة:    [، "أي: وكما اتبع رإساء الٌهود ٕٓٔلوله تعالى :}َوَما أُنزَل َعلَى اْلَملََك
ملَكٌن وهما هاروت وماروت بمملكة بابل بؤرض الكوفة، ولد أنزلهما هللا السحر، كذلن اتبعوا ما أنزل على ال

 .(٘)ابتبلًء وامتحاناً للناس"
لال السعدي:أي " وكذلن اتبع الٌهود السحر الذي أنزل على الملكٌن الكابنٌن بؤرض بابل من أرض العراق،  

 .(ٙ)السحر"أنزل علٌهما السحر امتحانا وابتبلء من هللا لعباده فٌعلمانهم 
ولرأ الزهري }هاروت وماروت{، بالرفع على: هما هاروت وماروت. وهما اسمان أعجمٌان بدلٌل منع    

 .(2)النصرفا -وهو الكسر كما زعم بعضهم  -الصرؾ ، ولو كانا من :الهرت والمرت 
ٌِْن{]البمرة:واختلؾ فً العطؾ فً لوله تعالى:} َوما أُْنِزَل َعلَى      :(1)[، على وجهٌنٕٓٔاْلَمَلَك

 أحدهما: عطؾ على }السحر{، أى وٌعلمونهم ما أنزل على الملكٌن.

                                                             

(ٔ ـ الناشر دار الكتب العلمٌة.دمحم بن لاسم الرصاع  5ٕٗ( شرح حدود ابن عرفة:  
(.ٕٖٓ/ٓٔ(، والماسمً )2ٖ٘|ٗ(، وابن كثٌر )2ٕ٘/ٕٓ( انظر تفسٌر المرطبً، )ٕ)  

(.ٓ٘ٔ/1المؽنً، ابن لدامة:) (ٕ)  
ٌُخٌَُّل إلٌه أنه كان  رجٌل من بنً ُزرٌك، ٌمال له لبٌد بن األعصم، حتى كان رسول هللا  (عن عابشة لالت: سحر رسول هللاٖ)

ثم دعا، ثم دعا، ثم لال: ٌا  ٌفعل الشًء وما فعله، حتى إذا كان ذات ٌوم ـ أو ذات لٌلة ـ وهو عندي، لكنه دعا رسول هللا 
عابشة، أشعرت أن هللا أفتانً فٌما استفتٌته فٌه، أتانً رجبلن، فمعد أحدهما عند رأسً، واآلخر عند رجلً، فمال أحدهما 

ما وجع الرجل؟ فمال: مطبوب، لال: من طبّه؟ لال: لبٌد بن األعصم، لال: فً أي شًء؟ لال: فً مشط ومشاطة،  لصاحبه:
فً ناس من أصحابه، فجاء فمال: ٌا عابشة، كؤن  وجؾ طلع نخلة ذكر، لال: وأٌن هو؟ لال: فً ببر ذروان. فؤتاها رسول هللا 

اطٌن، للت: ٌا رسول هللا أفبل استخرجته، لال: لد عافانً هللا، فكرهت أن ماءها نماعة الحناء وكؤن رإوس نخلها رإوس الشٌ
أثٌر الناس فٌه شراً، فؤمر بها فدفنت". وفً رواٌة مسلم: لال: "فملت: ٌا رسول هللا أال أحرلته".]صحٌح البخاري، كتاب الطب 

 ([.15ٕٔ(، ومسلم )ٕٕٔ/ٓٔ)
.2ٕٕ/ٕ( ابن لٌم الجوزٌة، بدابع الفوابد:ٗ)  

(.ٕٕٕ/ٓٔفتح الباري، ابن حجر العسمبلنً: ) ( ٔ)  
 .2ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٔٙ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 2)
 .2ٕٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: 1)
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 والثانً: أنه عطؾ على }ما تتلو{، أى واتبعوا ما أنزل.
ِن{]البمرة:    ٌْ  ن:[، على وحهٌٕٓٔواختلؾ أهل العلم فً تفسٌر)ما( التً فً لوله :}َوَما أُنزَل َعلَى اْلَملََك

ٌَْماُن{، أي: ولم ٌنزل على  َل أحدهما: أنها تفٌد النفً، وهً بمعنى)لم( معطوفا على لوله تعالى}َوَما َكَفَر سُ
 .(ٔ)الملكٌن. لاله ابن عباس

تعالى: }َوَما أُنزَل َعلَى الَملََكٌن{: )َما( نفً، والواو: للعطؾ على لوله: -وانتصر له المرطبً، إذ لال: "لوله   
َر سُلٌََمان( وذلن أن الٌهود لالوا: إن هللا أنزل جبرٌل ومٌكابٌل بالسحر فنفى هللا ذلن، وفً الكبلم تمدٌم )َوَما َكفَ 

وتؤخٌر، والتمدٌر: وما كفر سلٌمان وما أنزل على الملكٌن ولكن الشٌاطٌن كفروا ٌعلمون الناس السحر ببابل 
}َولَكنَّ الشٌََّاطٌَن َكفَُروا{ هذا أولى ما حملت هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الشٌاطٌن فً لوله: 
 .(ٕ)علٌه اآلٌة من التؤوٌل وأصح ما لٌل فٌها، وال ٌلتفت إلى ما سواه"

والدافع ألصحاب هذا المول فً نفً نزول السحر على الملكٌن أنه لول تدفعه األصول فً المبلبكة الذٌن هم    
َ َما أََمَرهُْم َوٌَْفعَلُوَن َما ٌُْإَمُروَن{ ]التحرٌم:أمناء هللا على وحٌه وسفراإه إلى رسله }ال [، ولوله ٙ ٌَْعُصوَن َّللاَّ

[، ومع كون 2ٕ[ ، ولوله }ال ٌَْسبِمُونَهُ بِاْلَمْوِل َوهُْم ِبؤَْمِرِه ٌَْعَملُوَن{ ]األنبٌاء:ٕٙ}بَْل ِعبَاٌد ُمْكَرُموَن{ ]األنبٌاء:
 .(ٖ)، لكن ولوع ذلن الجابز عمبلً ال ٌدرن إال بالسمع ولم ٌصحالعمل ال ٌدفع ولوع المعصٌة من المبلبكة

كما أن نفً كون المنزل سحراً ٌؤتً أٌضاً على لول من جعلها معطوفة على السحر كما هو الظاهر ألنها  
. (ٗ)معطوفة، والعطؾ ٌمتضً التؽاٌر  

 والثانً:أنها موصوله بمعنى )الذي(، وتمدٌره الذي أنزل على الملكٌن. 
 :(٘)ثم هإالء اختلفوا فٌه على ثبلثة ألوال   

 األول: أنه عطؾ على )السحر( أي ٌعلمون الناس السحر وٌعلمونهم ما أنزل على الملكٌن أٌضا.
وثانٌها: أنه عطؾ على لوله: }ما تتلوا الشٌاطٌن{ أي واتبعوا الذي تلته الشٌاطٌن، ومنه ما تؤثٌره فً التفرٌك 

، وأبً (ٙ)أنزل على الملكٌن. وهذا لول ابن عباس فً رواٌة أبً طلحة عنهبٌن المرء وزوجه وهو الذي 
 .(1)، وروي عن خالد بن أبً عمران، والربٌع بن أنس نحو ذلن(2)العالٌة

 فكؤنه تعالى أخبر عن الٌهود أنهم اتبعوا كبل األمرٌن ولم ٌمتصروا على أحدهما. 
دٌره ما تتلوا الشٌاطٌن افتراء على ملن سلٌمان وعلى وثالثها: أن موضعه جر عطفا على )ملن سلٌمان( وتم 

 .(5)ما أنزل على الملكٌن. وهو اختٌار أبً مسلم رحمه هللا
 :(ٓٔ)وأنكر أبو مسلم فً الملكٌن أن ٌكون السحر نازال علٌهما واحتج علٌه بوجوه  

ر جابز ألن السحر كفر الوجه األول: أن السحر لو كان نازال علٌهما لكان منزله هو هللا تعالى، وذلن ؼٌ
 وعبث وال ٌلٌك باهلل إنزال ذلن.

الوجه الثانً: أن لوله: }ولكن الشٌاطٌن كفروا ٌعلمون الناس السحر{ ٌدل على أن تعلٌم السحر كفر، فلو ثبت 
 فً المبلبكة أنهم ٌعلمون السحر لزمهم الكفر، وذلن باطل.

 لتعلٌم السحر فكذلن فً المبلبكة بطرٌك األولى.الوجه الثالث: كما ال ٌجوز فً األنبٌاء أن ٌبعثوا 

                                                             

 .11ٔ/ٔ(:ص552( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٓ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً:ٕ)
 . 5ٕٙ/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: ٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٖ)
 .1ٕٖ/ٔ(انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٗ)
 .5ٕٙ/ٖ( انظر:مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .11ٔ/ٔ(:ص55ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .11ٔ/ٔ(:ص551( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .11ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1)
 .5ٕٙ/ٖح الؽٌب: ( انظر: مفات5ٌ)
 .5ٕٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)



ٕٕٓ 

 

ٕٕٓ 

 

الوجه الرابع: أن السحر ال ٌنضاؾ إال إلى الكفرة والفسمة والشٌاطٌن المردة، وكٌؾ ٌضاؾ إلى هللا ما ٌنهى 
عنه وٌتوعد علٌه بالعماب؟ وهل السحر إال الباطل المموه ولد جرت عادة هللا تعالى بإبطاله كما لال فً لصة 

[ ثم إنه رحمه هللا سلن فً تفسٌر اآلٌة 1ٔلسبلم: }ما جبتم به السحر إن هللا سٌبطله{ ]ٌونس: موسى علٌه ا
نهجا آخر ٌخالؾ لول أكثر المفسرٌن، فمال: كما أن الشٌاطٌن نسبوا السحر إلى ملن سلٌمان مع أن ملن 

علٌهما كان مبرأ عن  سلٌمان كان مبرأ عنه، فكذلن نسبوا ما أنزل على الملكٌن إلى السحر مع أن المنزل
السحر وذلن ألن المنزل علٌهما كان هو الشرع والدٌن والدعاء إلى الخٌر، وإنما كانا ٌعلمان الناس ذلن مع 
لولهما: }إنما نحن فتنة فبل تكفر{ توكٌدا لبعثهم على المبول والتمسن، وكانت طابفة تتمسن وأخرى تخالؾ 

والكفر ممدار ما ٌفرلون به بٌن المرء وزوجه، فهذا تمرٌر  وتعدل عن ذلن وٌتعلمون منهما أي من الفتنة
 .(ٔ)مذهب أبً مسلم

ِن{]البمرة:   ٌْ ، (ٕ)[، هً موصولةٕٓٔوالجمهور على أن)ما( فً لوله تعالى: }َوَما أُنزَل َعلَى اْلَملََك
ِة الملكٌن أشبه وأولى أن ٌإخذ به  . وهللا أعلم.(ٖ)وذلن ألن "الحدٌث وما جاَء فً لِصَّ

ِن{]البمرة:  ٌْ  :(ٗ)[، لراءتانٕٓٔوفً } الَملََك
ٌِْن{، بكسر البلم، وهً لراءة ابن عباس والضحان  والحسن وابن جبٌر  (ٙ)وابن أبزى (٘)إحداهما :} المِلَك

 .(2)والزهري وأبً األسود
 ومن ثم اختلفوا فً تعٌٌنهما على لولٌن:

 .(1)األول: أنهما داود وسلٌمان. لاله ابن أبزى
 .(ٔٔ)، وأبو أسود الدإلً(ٓٔ)، والضحان(5)ً: هما علجان من أهل بابل. لاله ابن عباسوالثان

 :(ٕٔ)والذٌن كسروا )البلم( احتجوا بوجوه 
 أحدها: أنه ال ٌلٌك بالمبلبكة تعلٌم السحر. 

 {.1وثانٌها: كٌؾ ٌجوز إنزال الملكٌن مع لوله: }ولو أنزلنا ملكا لمضى االمر ثم ال ٌنظرون{ }األنعام: 
وثالثها: لو أنزل الملكٌن لكان إما أن ٌجعلهما فً صورة الرجلٌن أو ال ٌجعلهما كذلن، فإن جعلهما فً  

صورة الرجلٌن مع أنهما لٌسا برجلٌن كان ذلن تجهٌبل وتلبٌسا على الناس وهو ؼٌر جابز، ولو جاز ذلن فلم 
سانا، بل ملكا من المبلبكة؟ وإن لم ال ٌجوز أن كل واحد من الناس الذٌن نشاهدهم ال ٌكون فً الحمٌمة إن

 [.5ٌجعلهما فً صورة الرجلٌن لدح ذلن فً لوله تعالى: }ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجبل{ ]األنعام: 
ولد َخَطؤ الطبري هذه المراءة مستدالً على ذلن بموله:" فإجماع الحجة على خطؤ المراءة بها، من الصحابة  

 .(ٔ)ذلن شاهدا على خطبها"والتابعٌن ولراء األمصار. وكفى ب

                                                             

 .55ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٔ)
، الكشاؾ ٖٗٔ/ٔوالذي انتصر لذلن وأطال المول فٌه، بحر العلوم للسمرلندي:  ٕٙٗ-ٕٗٗ/ٕ( انظر: جامع البٌان للطبري: ٕ)

، ٕٖٙ/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٖٓ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 1ٕٖ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٔٓ/ٔللزمخشري: 
، وؼٌرها. وعلى لول الجمهور 5ٖٙ/ٔ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: ٘ٙ/ٔ، تفسٌر النسفً: 2ٖ/ٔأنوار التنزٌل للبٌضاوي: 

أن ٌمتحن عباده بما شاء. -عز وجل-ٌكون الُمنََزل السحر فتنة للناس وامتحاناً، وهلل  
. 1ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)  

 .1ٖٔ/ٔانظر: وتفسٌر الثعلبً:( ٗ)
 .15ٔ/ٔ(:صٕٓٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .11ٔ/ٔ(:صٓٓٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
، زاد 5ٕٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٓٓٔ/ٔ( انظر: المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ المراءات واإلٌضاح عنها البن جنً: 2)

وؼٌرها.  ٕ٘/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 5ٕٖ/ٔالمحٌط ألبً حٌان:  ، البحرٕٕٔ/ٔالمسٌر البن الجوزي:   
 .11ٔ/ٔ(:صٓٓٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:5)
 .15ٔ/ٔ(:صٕٓٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:ٔٔ)
 .ٖٓٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)



ٕٕٔ 

 

ٕٕٔ 

 

ٌِْن{، بفتح البلم من )المبلبكة(  . (ٖ)، وهً لراءة الجمهور(ٕ)والمراءة الثانٌة:} الَملََك
ٌِْن{ أثْبُت فً الرواٌة والتفسٌر جمٌعاً"   .(ٗ)لال الزجاج" و}الَملََك

. (٘)ولال ابن الجوزي:" "ولراءة الجمهور أصح"   

فً مسند  (ٙ)وت وماروت جاءت بسند حسن من حدٌث ابن عمرلال الحافظ ابن حجر: " ولصة هار  
فً إٌراد طرلها بحٌث ٌمضً بمجموعها على أن للمصة أصبلً خبلفاً لمن زعم  (1)، وأطنب الطبري(2)أحمد

، ومحصلها: أن هللا ركب الشهوة فً ملكٌن من المبلبكة اختباراً لهما، وأمرهما (5)بطبلنها كعٌاض ومن تبعه

                                                                                                                                                                                                       

 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .11ٔ/ٔ(:صٔٓٓٔ(، و)555(وهذا لول ابن عطٌة، وعلً، انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٕٖ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٘٘/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٗٙ/ٔ(انظر: معانً المرآن للفراء: ٖ)
، البحر المحٌط ألبً ٘٘/ٔمن به الرحمن للعكبري: ، إمبلء ما ٗٙ/ٔ، انظر: معانً المرآن للفراء: 1ٖٔ/ٔ( معانً المرآن:ٗ)

، ولال: )ولراءة الجمهور أصح(.ٕٕٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 5ٕٖ/ٔحٌان:   
 .ٕٕٔ/ٔ(زاد المسٌر: ٘)
( هو: أبو عبد الرحمن عبد هللا بن عمر بن الخطاب بن نفٌل المرشً، صحابً مشهور، عالم فمٌه، عابد زاهد، من أهل بٌعة ٙ)

هـ. انظر: الطبمات  2ٖوان، هاجر مع أبٌه، أول ؼزواته الخندق ورد لبلها لصؽره، أحد المكثرٌن من الرواٌة، توفً عام: الرض
. 1ٖٖ/ٕ، اإلصابة البن حجر: ٖٕٔ/ٖ، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 2ٕٕ/ٖ، أسد الؽابة البن األثٌر: ٕٗٔ/ٗالبن سعد:   

وسٌؤتً الكبلم على هذا الحدٌث وما ٌشبهه بعد فً  21ٔٙرلم:  1ٖٔ-2ٖٔ/ٓٔٔ: -تحمٌك األرناإوط وآخرٌن-( المسند2)
. 5ٖٙ-5ٖٗص:  ٔهامش:   

. ٖ٘ٗ-2ٕٗ/ٕ( انظر: جامع البٌان للطبري: 1)  
ً كما ذكر ذلن األلوسً فً روح المعانً: 5) ، وذكر جلها ٖٔٗ/ٔ( بلؽت طرق لصة هاروت وماروت نٌفاً وعشرٌن طرٌما

عند حدٌثه عن سبب نزول هذه اآلٌة. ولد اختلؾ العلماء فً ثبوتها،  ٖٖٗ-ٖٗٔ: -تحمٌك: األنٌس-الحافظ ابن حجر فً العجاب
إذ لال: "وله طرق كثٌرة جمعتها فً جزء مفرد ٌكاد  5ٓ-15الذب عن المسند:  فمن من أثبتها الحافظ هنا وفً المول المسدد فً

ٌكون الوالؾ علٌه أن ٌمطع بولوع هذه المصة لكثرة الطرق الواردة فٌها ولوة مخارج أكثرها، وهللا أعلم". كما أخرج حدٌثها 
ً له ووافمه الذهبً فً مصح 1ٓٙ-2ٓٙ/ٗ، والحاكم فً مستدركه: 1ٙٔٙرلم:  ٗٙ-ٖٙ/ٗٔابن حبان فً صحٌحه:  حا

: "ورجاله رجال الصحٌح ؼٌر موسى بن جبٌر، وهو ثمة". وصححه أٌضاً ٖٗٔ/ٙالتلخٌص. ولال الهٌثمً فً مجمع الزوابد: 
، وأفرد السٌوطً فً لصتهما جزءاً كما ذكر ذلن فً اإلتمان: 2ٕٔ/ٕابن حجر الهٌثمً فً الزواجر عن التراؾ الكبابر: 

نمل عنه اعتراضه على من أنكر المصة بؤن "اإلمام أحمد وابن حبان  ٖٖٗ/ٔلوسً فً روح المعانً: ، وٌظهر أن األ1ٓٔ/ٕ
بؤسانٌد عدٌدة -رضً هللا عنهم-والبٌهمً وؼٌرهم رووها مرفوعة ومولوفة على علً وابن عباس وابن عمر وابن مسعود

إذ لال بعد  ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٕلمارئ فً شرح الشفا: صحٌحة ٌكاد الوالؾ علٌها ٌمطع بصحتها لكثرتها ولوة مخرجٌها". وعلً ا
إٌراده لبعض الطرق: "وال ٌخفى أن الحدٌث كما تراه مرفوعاً ومولوفاً له أصل ثابت فً الجملة لتعدد طرله واختبلؾ سنده... 

العلم ومولوفاً على علً وابن عباس كما مر، وعن ابن عمر وابن مسعود بؤسانٌد صحٌحة ولد لٌل: لهذه المصة طرق تفٌد 
إذ لال: "فمما احتج به  ٕٕٖ-1ٖٔ/ٕ: -مع الشرح لعلً الماري-لصحتها". ولد ضعؾ هذه الرواٌات الماضً عٌاض فً الشفا

من لم ٌوجب عصمة جمٌعهم )أي: المبلبكة( لصة هاروت وماروت وما ذكر فٌها أهل األخبار ونملة المفسرٌن، وما روي عن 
أن هذه األخبار لم ٌرد منها شًء ال سمٌم وال صحٌح عن رسول هللا -أكرمن هللا-علمعلً وابن عباس فً خبرهما وابتبلبهما فا

ما ملسو هيلع هللا ىلص، ولٌس هو شًء ٌإخذ بمٌاس والذي منه فً المرآن اختلؾ المفسرون فً معناه وأنكر ما لال بعضهم فٌه كثٌر من السلؾ ك
هللا تعالى أول اآلٌات من افترابهم بذلن على سلٌمان وتكفٌرهم إٌاه  سنذكره، وهذه األخبار من كتب الٌهود وافترابهم كما لصه

ولد انطوت المصة على شُنَع عظٌمة وها نحن نخبر فً ذلن ما ٌكشؾ ؼطاء هذه اإلشكاالت إن شاء هللا". ثم شرع فً ذكر ما 
فمال: )إن لوماً نسبوا إلى  ٖٗ-ٕٖ/ٌٗزٌؾ المصة وٌبطلها من وجوه. ووافمه ابن حزم فً الفصل فً الملل واألهواء والنحل: 

فصح أنها خرافة موضوعة( وابن العربً -إلى أن لال-هللا تعالى ما لم ٌؤت به لط أثر ٌجب أن ٌشتؽل به وإنما هو كذب مفترى
ً إذ لال: "وتحمٌك المول فٌه أنه لم ٌصح سنده ولكنه جابز كله فً العمل لو صح النمل". وابن عطٌة ف ٖٓ/ٔفً أحكام المرآن: 
إذ لال: "للنا: هذا كله ضعٌؾ وبعٌد عن ابن عمر وؼٌره  ٕ٘/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 1ٖٔ/ٔالمحرر الوجٌز: 

ال ٌصح منه شًء فإنه لول تدفعه األصول فً المبلبكة الذٌن هم أمناء هللا على وحٌه وسفراإه إلى رسله، ومما ٌدل على عدم 
وهذه الكواكب حٌن خلك السماء ففً الخبر "أن السماء لما خلمت خلك فٌها سبعة دوارة زحل  صحته أن هللا تعالى خلك النجوم

[، فثبت بهذا ٓٗوالمشتري وبهرام وعطارد والزهرة والشمس والممر" وهذا معنى لول هللا تعالى: }َوكُلٌّ فًِ َفلٍَن ٌَْسبَُحوَن{ ]ٌس:
إذ  1ٖ-2ٖ/ٔ، وابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة: 5ٕٖ/ٔفً البحر المحٌط:  أن الزهرة وسهٌبلً لد كانا لبل خلك آدم". وأبو حٌان

لال: "وأما ما ٌذكره كثٌر من المفسرٌن فً لصة هاروت وماروت... فهذا أظنه من وضع اإلسرابٌلٌٌن، وإن كان لد أخرجه 
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األرض، فنزال على صورة البشر وحكما بالعدل مدة، ثم افتتنا بامرأة جمٌلة فعولبا بسبب ذلن أن ٌحكما فً 
بؤن حبسا فً ببر ببابل منكسٌن وابتلٌا بالنطك بعلم السحر، فصار ٌمصدهما من ٌطلب ذلن فبل ٌنطمان 

ا ذلن، فٌتعلم منهما ما بحضرة أحد حتى ٌحذراه وٌنهٌاه، فإذا أصر تكلما بذلن لٌتعلم منهما ذلن، وهما لد عرف
 .(ٔ)لص هللا عنهما، وهللا أعلم"

[،  لوالن :ٕٓٔوفً} المبلبكة{]البمرة:   

أحدهما : أن سحرة الٌهود زعموا، أن هللا تعالى أنزل السحر على لسان جبرٌل ومٌكابٌل إلى سلٌمان بن داود 
سلٌمان، وما أنزل على الملكٌن ، ولكن  ، فؤكذبهم هللا بذلن ، وفً الكبلم تمدٌم وتؤخٌر ، وتمدٌره : وما كفر

 .(ٕ)الشٌاطٌن كفروا ، ٌعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، وهما رجبلن ببابل. روي ذلن عن عطٌة

                                                                                                                                                                                                       

ابٌل..."، وجعل فً تفسٌره: كعب األحبار وتلماه عنه طابفة من السلؾ فذكروه على سبٌل الحكاٌة والتحدٌث عن بنً إسر
أصح وأثبت من رواٌة نافع عن ابن عمر  ٗ٘-ٖ٘/ٔرواٌة سالم عن ابن عمر عن كعب عند عبد الرازق فً التفسٌر:  2٘ٔ/ٔ

فً المسند وؼٌره ألن سالماً أثبت فً أبٌه من مواله نافع لال: "فدار الحدٌث ورجع إلى نمل كعب األحبار عن كتب بنً إسرابٌل 
: "ولد روٌت لصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعٌن كمجاهد والسدي 21ٔ/ٔم". ولال فً تفسٌره أٌضاً: وهللا أعل

والحسن ولتادة وأبً العالٌة والزهري والربٌع بن أنس ومماتل بن حٌان وؼٌرهم، ولصها خلك من المفسرٌن المتمدمٌن 
ل، إذ لٌس فٌها حدٌث مرفوع صحٌح متصل اإلسناد إلى والمتؤخرٌن، وحاصلها راجع فً تفصٌلها إلى أخبار بنً إسرابٌ

الصادق المصدوق المعصوم الذي ال ٌنطك عن الهوى، وظاهر المرآن إجمال المصة من ؼٌر بسط وال إطناب فٌها، فنحن نإمن 
، والرازي فً ٕٗٔ/ٔبما ورد فً المرآن على ما أراده هللا تعالى، وهللا أعلم بحمٌمة الحال"، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: 

إذ لال: "واعلم بؤن هذه الرواٌة فاسدة مردودة ؼٌر ممبولة" ثم أخذ ٌعدد وجوه بطبلنها، وأبو السعود فً  2ٖٕ/ٖمفاتٌح الؽٌب: 
والعبلمة أحمد شاكر فً تخرٌجه ألحادٌث  ٖٔٗ/ٔ. ومن المعاصرٌن األلوسً فً روح المعانً: 1ٖٔ/ٔإرشاد العمل السلٌم: 

معمباً على كبلم ابن  ٕٖ/5، ولال فً: 21ٔٙرلم:  ٖٖ-5ٕ/5وفً تخرٌجه ألحادٌث المسند:  11ٙٔ: رلم ٖٖٗ/ٕالطبري: 
حجر السابك فً المول المسدد "أما هذا الذي جزم به الحافظ بصحة ولوع هذه المصة صحة لرٌبة من المطع لكثرة طرلها ولوة 

إلى مخالفتها الواضحة للعمل ال من جهة عصمة المبلبكة مخارج أكثرها فبل، فإنها كلها طرق معلولة أو واهٌة باإلضافة 
المطعٌة فمط بل من ناحٌة أن الكوكب الذي نراه صؽٌراً فً عٌن الناظر لد ٌكون حجمه أضعاؾ جسم الكرة األرضٌة باآلالؾ 

موضع المول بوضع المإلفة من األضعاؾ فؤنى ٌكون جسم المرأة الصؽٌر إلى هذه األجرام الفلكٌة الهابلة". وعزا فً نفس ال
بنً إسرابٌل لها وأنها حكاٌة خرافٌة ألستاذه رشٌد رضا. وكذا لال أبو شهبة فً كتابه: اإلسرابٌلٌات والموضوعات فً كتب 

حدٌث ابن عمر  1ٙٔٙرلم:  ٗٙٔ/ٗٔ، وضعؾ شعٌب األرناإوط فً تخرٌجه أحادٌث ابن حبان: ٖٙٔ-ٕٙٔالتفسٌر: 
-"إسناده ضعٌؾ ومتنه باطل". واألظهر 1ٙٔٙرلم:  1ٖٔ/ٓٔخرٌج أحادٌث المسند: المرفوع، ولال عنه هو وزمٌبله فً ت

فً هذه المسؤلة ثبوت الحادثة لكثرة طرلها ولوة مخارج أكثرها وال ٌنبؽً رد األسانٌد الثابتة بمثل تلن االعتراضات، -وهللا أعلم
-ٕٖٖ/ٔ: -تحمٌك األنٌس-ابن حجر فً العجاب بل الواجب جمع تلن الرواٌات وأخذ التفاصٌل الصحٌحة ورد الضعٌفة، لال

عند ذكره سبب نزول هذه اآلٌة: "طعن فً هذه المصة من أصلها بعض أهل العلم... ولٌس العجب من المتكلم والفمٌه إنما  ٖٖٗ
اطل أو العجب ممن ٌنتسب إلى الحدٌث كٌؾ ٌطلك على خبر ورد بهذه األسانٌد الموٌة مع كثرة طرلها وتباٌن أسانٌدها أنه ب
إلى أن -نحو ذلن من العبارة مع دعواهم تموٌة أحادٌث ؼرٌبة أو واردة من أوجه لكنها واهٌة، واحتجاجهم بها والعمل بممتضاها

وألول: إن فً طرق هذه المصة الموي والضعٌؾ وال سبٌل إلى رد الجمٌع فإنه ٌنادي على من أطلمه بملة االطبلع واإللدام -لال
كن األولى أن ٌُنظر إلى ما اختلفت فٌه بالزٌادة والنمص فٌإخذ بما اجتمعت علٌه، وٌإخذ من المختلؾ بما على رد ماال ٌعلمه، ل

لوي، وٌطرح ما ضعؾ، أو ما اضطرب فإن االضطراب إذا بعد به الجمع بٌن المختلؾ ولم ٌترجح شًء منه التحك بالضعٌؾ 
نهم ٌسبحون اللٌل والنهار ال ٌفترون وٌفعلون ما ٌإمرون فهو صدق المردود وهللا المستعان". أما ما لٌل من عصمة المبلبكة أل

ال خبلؾ فٌه لكنه خبر عن حالهم وهو ما ٌجوز أن تتؽٌر الحماً فٌتم اإلخبار عنها بذلن أٌضاً بعد، وكله حك وصدق ال خبلؾ 
رجا عن صفة المبلبكة إللماء نعت فٌه. أو ٌكون من العام الذي دخله التخصٌص وال وجه لمنع ذلن، أو أن هذٌن الملكان لد خ

، فتح المدٌر ٖٓ/ٔالبشرٌة من الشهوة النفسٌة علٌهما ابتبلء لهم فً المضٌة، والعلم هلل تعالى. انظر: أحكام المرآن البن العربً: 
تم: . وأما تحول المرأة إلى كوكب الزهرة فمد أخرج ابن أبً حإٖٔ/ٕ، شرح الشفا لعلً الماري: 1ٖٔ-1ٕٔ/ٔللشوكانً: 

عن ابن عباس المصة وفٌها: )وفً ذلن الزمان امرأة حسنها فً النساء كحسن الزهرة فً سابر الكواكب"،  ٕٔٓٔرلم:  ٖ٘ٓ/ٔ
بعد إٌراداه لها: "ولد رواه الحاكم فً مستدركه مطوالً عن أبً زكرٌا العنبري... ثم  22ٕ-2ٕٙ/ٔلال ابن كثٌر فً تفسٌره: 

هذا ألرب ما روي فً شؤن الزهرة، وهللا أعلم(. أما بمٌة الوجوه التً ذكرها من َضعَّؾ هذه لال: صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ف
 المصة مطلماً سواء أكانت وجوهاً عملٌة أم إسنادٌة فبل تموم فً وجه األسانٌد الموٌة التً وردت بها المصة، وهللا أعلم. 

 .ٖٕ٘/ٓٔ(الفتح: ٔ)
 .11ٔ/ٔ(:ص555( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
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، (ٕ)، وابن مسعود(ٔ)والثانً : أن هاروت وماروت َملَكان ، أَْهبََطُهما هللا عز وجل إلى األرض. لاله ابن عباس
 .(1)، ومجاهد(2)، وابن عمر(ٙ)، والربٌع(٘)والسدي ،(ٗ)وكعب ،(ٖ)وعلً

أخرج الطبري عن ابن عباس لال : "إن هللا أفرج السماء لمبلبكته ٌنظرون إلى أعمال بنً آدم، فلما    
أبصروهم ٌعملون الخطاٌا لالوا : ٌا رب، هإالء بنو آدم الذي خلمته بٌدن، وأسجدت له مبلبكتن، وعلمته 

ن بالخطاٌا! لال : أما إنكم لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. لالوا : سبحانن ما كان أسماء كل شًء، ٌعملو
ٌنبؽً لنا! لال : فؤمروا أن ٌختاروا من ٌهبط إلى األرض، لال : فاختاروا هاروت وماروت. فاهبطا إلى 

ٌا، وال ٌشربا الخمر، األرض، وأحل لهما ما فٌها من شًء، ؼٌر أن ال ٌشركا باهلل شٌبا وال ٌسرلا، وال ٌزن
وال ٌمتبل النفس التً حرم هللا إال بالحك. لال : فما استمرا حتى عرض لهما امرأة لد لسم لها نصؾ الحسن، 
ٌمال لها " بٌذخت " فلما أبصراها أرادا بها زنا، فمالت : ال إال أن تشركا باهلل، وتشربا الخمر، وتمتبل النفس، 

ا لنشرن باهلل شٌبا! فمال أحدهما لآلخر : ارجع إلٌها. فمالت : ال إال أن تشربا وتسجدا لهذا الصنم! فماال ما كن
الخمر. فشربا حتى ثمبل ودخل علٌهما سابل فمتبله، فلما ولعا فٌما ولع من الشر، أفرج هللا السماء لمبلبكته، 

عذاب الدنٌا وعذاب فمالوا : سبحانن! كنت أعلم! لال : فؤوحى هللا إلى سلٌمان بن داود أن ٌخٌرهما بٌن 
  . (5)اآلخرة، فاختارا عذاب الدنٌا، فكببل من أكعبهما إلى أعنالهما بمثل أعناق البخت، وجعبل ببابل"

[، فإنه اسم لرٌة أو موضع من مواضع األرض،  ولد اختلؾ أهل العلم ٕٓٔولوله تعالى:} ِببَاِبَل {]البمرة:   
 :(ٓٔ)فٌها على وجوه

 .(ٕٔ). لاله السدي(ٔٔ) اَوْنداحدها: أنها: بابل ُدْنبَ 
 .(ٖٔ)والثانً:أنها: أنها الكوفة وسوادها، وسمٌت بذلن حٌث تبلبلت األلسن بها، وهذا لول ابن مسعود

 .(ٙٔ)، وابن كثٌر(٘ٔ). واختاره الثعلبً(ٗٔ)-رشً هللا عنها-والثالث: أنها بابل العراق. لالته عابشة
 .(2ٔ)ضعٌؾ"والرابع: أنها بالمؽرب. لال ابن عطٌة : "وهذا 

 .(1ٔ)والخامس: أنها جبل نهاوند
 .(5ٔ)والسادس: أنها من نصٌبٌن إلى رأس العٌن. لاله لتادة

                                                             

 .1ٕٗ-2ٕٗ/ٕ(:ص 1ٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٕٗ/ٕ(:1ٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5ٕٗ/ٕ(:1ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5ٕٗ/ٕ(:1ٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٔٗ/ٕ(:ص1ٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٕ(:ص12ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٖٗ/ٕ(:ص11ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٗٗ/ٕ(:ص15ٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .1ٕٗ-2ٕٗ/ٕ(:ص 1ٔٙٔ( تفسٌر الطبري)5)
 .ٖ٘/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 12ٔ-1ٙٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٖٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
طهران وٌمع ضمن كٌلو متر من مدٌنة  2ٓمع جبل دماوند ضمن سلسلة جبال البرز بالمرب من بحر خزر وعلى مسافة ( ٌٔٔ)

محافظة مازندران االٌرانٌة . هو جبل ذو نشاط بركانً ولكنه الٌوم ؼٌر فعال ، ٌمكن روٌة الجبل فً االٌام الؽٌر مؽبرة من 
 .محافظة طهران

 . ٌسمى كذلن فً الكتب المدٌمة بجبل دنباوند اي بمعنً الحرارة
 .ٖٙٗ/ٕ(:ص5ٓٙٔ، و)ٖٔٗ/ٕ(:ص1ٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٔ، والنكت والعٌون: 12ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عطٌة: ٖٔ)
 .ٖٙٗ/ٕ(:ص5ٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5ٖٓ/ ٔ، ومعجم البلدان:ٕٕٓ/ ٔ، ومعجم ما استعجم:ٕ٘ٗ/ ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ)
 .5ٖٓ/ ٔ، ومعجم البلدان:ٕٕٓ/ ٔ، ومعجم ما استعجم:ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
 .12ٔ/ٔالمحرر الوجٌز: ( 2ٔ)
، وكانت دارٌوس األول ، أسسهاجبال زاؼروس التً تمع فً منطمة جبلٌة إلى الجنوب من ٌرانٌةاإل( وهو لرب مدٌنة نهاوند 1ٔ)

  ،معظم سكانها من الكرد.كسرى األول المدٌنة عاصمة إلمبراطورٌة
 .12ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 5ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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ولد رجح ابن كثٌر أنها بابل العراق، واستدل لذلن، بما أخرجه ابن أبً حاتم عن علً بن أبً طالب لال: "إن  
 . (ٕ) (ٔ)حبٌبً ملسو هيلع هللا ىلص نهانً أن أصلً ببابل فإنها ملعونة"

 :(ٖ) واختلؾ فً سبب تسمٌتها بـ)بابل( على ألوال   
 .(ٗ)أحدها: أنها سمٌت بذلن، لتبلبل األلسن بها حٌن سمط صرح نمروذ

والثانً:  سمٌت به، ألن هللا تعالى لما أراد أن ٌخالؾ بٌن ألسنة بنً آدم بعث رٌحا فحشرتهم من اآلفاق إلى 
 . (٘)م تلن الرٌح فً الببلدبابل، فبلبل هللا ألسنتهم بها، ثم فرلته

 ، لال معناه الخلٌل.(ٙ)والبلبلة : التفرٌك   
لال أبو عمر بن عبدالبر : "من أخصر ما لٌل فً البلبلة وأحسنه ما رواه داود بن أبً هند عن علباء بن    

ثمانٌن،  أحمر عن عكرمة عن ابن عباس أن نوحا علٌه السبلم لما هبط إلى أسفل الجودي ابتنى لرٌة وسماها
فؤصبح ذات ٌوم ولد تبلبلت ألسنتهم على ثمانٌن لؽة، إحداها اللسان العربً، وكان ال ٌفهم بعضهم عن 

 .(2)بعض"
ا من الناس لوله تعالى: }َوَما ٌُعَلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى ٌَمُوال إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ فَبل تَْكفُْر{، أي: "وما ٌعلم الملكان أحد   

نزل علٌهما من التفرٌك بٌن المرء وزوجه، حتى ٌموال له : إنما نحن ببلء وفتنة لبنً آدم، فبل تكفر الذي أ
 .(1)بربن"

ٌْن ال ٌعلمان أحداً من الناس السحر حتى ٌبذال له النصٌحة وٌموال إِن هذا الذي   لال الصابونً:" أي إن الملََك
تستعمله لئِلضرار وال تكفر بسببه، فمن تعلمه لٌدفع ضرره عن نصفه لن إِنما هو امتحان من هللا وابتبلء، فبل 

 .(5)الناس فمد نجا، ومن تعلمه لٌلحك ضرره بالناس فمد هلن وضل"
لال البٌضاوي:" ما ٌعلمان أحداً حتى ٌنصحاه وٌموال له إنما نحن ابتبلء من هللا، فمن تعلم منا وعمل به كفر،  

، فبل تكفر باعتماد جوازه والعمل به، وفٌه دلٌل على أن تعلم السحر ومن تعلم وتولى عمله ثبت على اإلٌمان
 .(ٓٔ)وما ال ٌجوز اتباعه ؼٌر محظور، وإنما المنع من اتباعه والعمل به"

 .(ٔٔ)لال ابن عثٌمٌن: أي نحن" اختبار للناس؛ لٌتبٌن من ٌرٌد السحر ممن ال ٌرٌده، فبل تكفر بتعلم السحر" 
ل علٌهما هو علم السحر ابتبلء من َّللاَّ للناس. من تعلمه منهم وعمل به كان لال الزمخشري:" والذي أنز 

 : (ٖٔ)، كما لال أبو فراس(ٕٔ)كافراً ، ومن تجنبه أو تعلمه ال لٌعمل به ولكن لٌتولاه ولببل ٌؽتر به كان مإمنا"
ّرِ لِكْن ِلتََولٌِِّه       مَن الناِس ٌمْع فٌهِ . ٌَعِْرِؾ الشّرَّ َوَمْن لَمْ َعَرْفُت الشَّرَّ اَل ِللشَّ

 أى عرفته ألجل التحفظ منه.
لال الحسن:" نعم أنزل الملكٌن بالسحر لٌعلموا الناس الببلء الذي أراد هللا أن ٌبتلً به الناس، فؤخذ علٌهما  

}إنما المٌثاق أن ال ٌعلمان أحدا حتى ٌموال }إنما نحن فتنة فبل تكفر{. وهما ٌفعبلن ال ٌعلمان أحدا حتى ٌموال: 
 مثله. (٘ٔ). وروي عن لتادة(ٗٔ)نحن فتنة فبل تكفر{"

                                                             

 .15ٔ/ٔ(:صٖٓٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٖٓ/ ٔ، ومعجم البلدان:ٕٕٓ/ ٔ، ومعجم ما استعجم:ٕ٘ٗ/ ٔالثعلبً: ، وتفسٌر ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٖ٘/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕ٘ٔ/ٔ، وزاد المسٌر: ٕ٘ٗ/ ٔ(انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .5ٙ5 - 5ٙ1، و الماموس: ٖٖٗ/٘ٔ( انظر: تهذٌب اللؽة:ٙ)
 .ٖ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: ٕ٘المصد واألمم: ( 2)
 . ٓٗٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٗ-2ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .51/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .5ٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .ٕٖ٘م:ص55ٗٔ، ٕ( دٌوان أبً فراس الحمدانً، دار الكتاب العربً، طٖٔ)
 .5ٕٔ/ٔ(:صٔٔٓٔاتم)( أخرجه ابن أبً حٗٔ)
 .5ٕٔ/ٔ(:صٕٔٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)



ٕٕ٘ 

 

ٕٕ٘ 

 

ولال السعدي:" أي: ال تتعلم السحر فإنه كفر، فٌنهٌانه عن السحر، وٌخبرانه عن مرتبته، فتعلٌم الشٌاطٌن 
للسحر على وجه التدلٌس واإلضبلل، ونسبته وتروٌجه إلى من برأه هللا منه وهو سلٌمان علٌه السبلم، وتعلٌم 

 الملكٌن امتحانا مع نصحهما لببل ٌكون لهم حجة.
فهإالء الٌهود ٌتبعون السحر الذي تعلمه الشٌاطٌن، والسحر الذي ٌعلمه الملكان، فتركوا علم األنبٌاء 

 .(ٔ)والمرسلٌن وألبلوا على علم الشٌاطٌن، وكل ٌصبو إلى ما ٌناسبه"
، وهو واضح فً بعض أنواعه التً (ٕ)ولد استدل بهذه اآلٌة على أن السحر كفر ومتعلمه كافر  

، وهو التعبد للشٌاطٌن أو للكواكب، وأما النوع اآلخر الذي هو من باب الشعوذة فبل ٌكفر به من (ٖ)لدمتها
 .(ٙ): "عمل السحر حرام، وهو من الكبابر باإِلجماع"(٘)، لال النووي(ٗ)تعلمه أصبلً 

 [، على وجهٌن:َٕٓٔماِن ِمن أََحٍد{]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله تعالى :}َوَما ٌُعَلِّ    
َماِن{ بالتشدٌد من التعلٌم.  أحدهما:} ٌُعَلِّ

، وهً لراءة طلحة بن مصرؾ،  بناء على أن (2)والثانً: }ٌْعلمان{، وفً الشاذ بسكون العٌن من اإِلعبلم
 انِهم به وٌنهٌانهم عنه.التضعٌؾ ٌتعالب مع الهمزة، وذلن أن الملكٌن ال ٌعلمان الناس السحر بل ٌُْعِلمَ 

 .(1)والوجه األول أشهر  
 :(5)واختلفوا فً تعلٌم الملكٌن السحر، فذكر أهل التفسٌر فٌه وجهٌن 

أحدهما: أنهما كانا ال ٌتعمدان تعلٌم السحر، ولكنهما ٌصفانه، وٌذكران بطبلنه، وٌؤمران الناس باجتنابه، وكانا 
م علٌهم، وطاعة هللا فٌما أُمروا به، ونهوا ٌعلمان الناس وؼٌرهم ما ٌُسؤالن عنه،  وٌؤمران باجتناب ما ُحّرِ

َعْنهُ. وفً ذلن حكمة، ألن ساببًل لو سؤل: ما الزنا؟ وما اللواط؟ لوجب أن ٌولؾ علٌه، وٌعلم أنه حرام، فكذلن 
 .(ٓٔ)راممجاز إعبلم الملكٌن الناس السحر، وأمرهما السابل باجتنابه بعد اإلعبلم واإلخبار أنه كفر ح

وٌإكد هذا الوجه: ما روى أبو العباس عن ابن األعرابً أنه لال: َعلَّم بمعنى أعلم، وذلن أن التعلٌم ال ٌنفن   
 .(ٔٔ)عن اإلعبلم، كما ٌمال: تعلّْم بمعنى أعلَْم؛ ألن من تعلم شٌبا فمد َعِلَمه، فٌوضع التَّعَلُّم موضع العلم

 :(ٔ)لال لٌس بن زَهٌر

                                                             

 .ٔٙ( تفسٌر السعدي:ٔ)
، أحكام 21ٔ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٗ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 1ٕ/ٔ( انظر: أحكام المرآن البن العربً: ٕ)

، وؼٌرها. ٕٗٗ/ٗ، أضواء البٌان للشنمٌطً: ٖ٘/ٔالمرآن للجصاص:   
. ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٓٔ( انظر: فتح الباري: ٖ)  

( هذا اإلٌضاح والتفصٌل فً حكم السحر وتعلمه هو ؼاٌة التحمٌك فً المسؤلة، وبه ٌزول اإلشكال وتجتمع األدلة، فالسحر ٗ)
 الذي من لبل الشٌاطٌن كفر ألنه ال ٌتؤتى بدون الشرن وعبادة الشٌاطٌن والكواكب، وعلى هذا النوع ٌحمل كبلم من أطلك من

أهل العلم كفر السحر والساحر ومعلمه ومتعلمه إذ أنهم ال ٌرون سحراً فً االصطبلح ؼٌره، أما النوع اآلخر فلٌس بسحر فً 
االصطبلح عندهم وإن سمً سحراً فعلى سبٌل المجاز كتسمٌة المول البلٌػ والنمٌمة سحراً. أما سحر األدوٌة والتدخٌن 

ٌون وخداعها حتى ترى الشًء على خبلؾ ما هو علٌه: فلٌس بكفر، ولكنه حرام حرمة واالستعانة بخواص األشٌاء واألخذ بالع
شدٌدة لمضرة بعضه واعتماد بعضه على الكذب على الناس وخداعهم، وٌعزر من ٌفعله تعزٌراً بلٌؽاً، وعلى هذا النوع ٌحمل 

، والمؽنً البن ٔٗٔ-ٖ٘ٔ/ٗ: الفروق للمرافً: كبلم من رأى من أهل العلم أن أنواعاً من السحر لٌست بكفر، وهللا أعلم. انظر
، وأضواء 1ٖٗ-1ٖٖ، وتٌسٌر العزٌز الحمٌد لسلٌمان بن عبد هللا: ٖٓ٘-5ٖٗ/ٓٔ، واإلنصاؾ للمرداوي: ٖٗٓ/ٕٔلدامة: 

وما بعدها.  ٖٓ٘، ونوالض اإلٌمان المولٌة والعملٌة لـ د. العبد اللطٌؾ: ٙ٘ٗ/ٗالبٌان للشنمٌطً:   
، وسحر لبٌد بن األعصم 15ٕٔعند الكبلم على حدٌث عابشة رلم:  ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٗٔوي على مسلم: ( انظر: شرح النو٘)

 الٌهودي للنبً ملسو هيلع هللا ىلص. 
، نوالض ٕٓٗ/ٗ، حاشٌة ابن عابدٌن: ٔ٘ٔ، مختصر الفتاوى المصرٌة: 2ٔٔ/ٖ٘( انظر: مجموع الفتاوى البن تٌمٌة: ٙ)

. ٙٗٔ، السحر بٌن الحمٌمة والخٌال لـ د. الحمد: ٖٓ٘اللطٌؾ: اإلٌمان المولٌة والعملٌة لـ د. العبد   
. ٕٕٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٖٓ/ٔ( انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: 2)  

.ٖٖٙ/٘، والفتح: ٖٖٓ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٕٖ/ٔ( انظر: الدر المصون للسمٌن: 1)  
 .ٕٔٓ-55ٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 5)
 .55ٔ/ٖ، والواحدي فً البسٌط: ٕٓ٘/ ٔمادة )علم(، ومنه نمل الثعلبً  ٕٗ٘٘/ ٖ: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ( انظرٓٔ)
، وٌنظر: "البحر المحٌط" 1ٗ/ ٕ، والمرطبً فً "تفسٌره" ٕٗ٘٘/ ٖ(نمله عن ابن األعرابً واألزهري فً "تهذٌب اللؽة" ٔٔ)

 .55ٔ/ٖ، والواحدي فً التفسٌر البسٌط: ٖٖٓ/ ٔ



ٕٕٙ 

 

ٕٕٙ 

 

 َر الناس حًٌّا       على َجْفر الَهباءِة ال ٌَرٌم تَعَلَّْم أّن خٌ
 .(ٕ)أي: اعلم

لال ابن األعرابً: ومن هذا لول هللا: }َوَما ٌَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد{ لال معناه: إن الّساحر ٌؤتً الملكٌن فٌمول:  
ٌصفانه، فٌمول: وعن أخبرنً عّما نهى هللا عنه حتى أنتهً، فٌموالن: نهى عن الزنى، فٌستوصفُهما الِزنى، ف

ماذا؟ فٌموالن: عن اللواط، ثم ٌمول: وعن ماذا؟ فٌموالن عن السحر، فٌمول: وما السحر؟ فٌموالن: هو كذا، 
فحفظه، وٌنصرؾ فٌخالؾ، فٌكفر، فهذا معنى }ٌُعَلَِّماِن{، وال ٌكون تَعلٌم السْحر إذا كان إعبلًما كفًرا، وال 

فه، إنما ٌؤثم تعلّمه إذا كان على معنى الولوؾ علٌ ؾ الزنى لم ٌؤثم بؤنه عرَّ ه لٌجتنبه كفًرا، كما أن من عرَّ
 .(ٖ)بالعمل

 .(ٗ)ولد روي عن علً بن أبً طالب أنه لال:" الملكان ٌعلمان تعلٌم إنذار ال تعلٌم طلب" 
ؼرٌب ، لال ابن كثٌر: "وهذا الذي سلكه ]ٌعنً: ابن جرٌر[ (ٙ)، ولواه الزجاج (٘)ونصر هذا المول الطبري 

 .(2)جدًّا، وأؼرب منه لول من زعم أن هاروت وماروت لبٌبلن من الجن كما زعمه ابن حزم
الوجه الثانً: أن هللا عز وجل امتحن الناَس بالملكٌن فً ذلن الولت، وجعل المحنَة فً الكفر واإلٌمان أن ٌمبل 

أن ٌمتحن عباده بما شاء، كما امتحن هللا المابل تعلُّم السحر، فٌكفر بتعلّمه، وٌإمن بترن التعلّم، وهلل تعالى 
َ ُمْبتَِلٌكُْم بِنََهٍر{ ]البمرة:  [.  5ٕٗبنهر طالُوت فً لوله: }إِنَّ َّللاَّ

وٌدل على صحة هذا: لوله تعالى: }إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ فَبَل تَْكفُْر{ أي: محنة من هللا نُخبرن أنَّ عمَل السحر كفر  
 .(1)طعتنا فً ترن العمل بالسحر نجوَت، وإن عصٌتنا فً ذلن هلكتَ باهلل، وننهان عنه، فإن أ

وروي عن ابن عباس أنه لال: "أما السحر فمما علّمت الشٌاطٌن، وأما الفرق بٌن المرء وزوجه فمما علّم  
 .(5)الملكان"

 . وهللا أعلم.(ٓٔ)ولال الجمهور: "بل التعلٌم على عرفه" 
أنه ٌجوز أن ٌلهمهما هللا وٌعلّمهما من األذكار واألسماء ما ٌعلمان أنها إذا  لال الواحدي:" وجه تعلٌم الملكٌن، 

استعلمت على جهة الدعاء أو على جهة الرلٌة أفادت التفرٌك بٌن المرء وزوجه، إذ ال ٌحسن بحالهما وما 
 .(ٔٔ)هما فٌه من عموبة الذنب السابك أن ٌشتؽبل بارتكاب كبٌرة مستؤنفة"

 :(ٕٔ)جازة بعض العلماء تعلم )السحر( ألحد أمرٌنولد ذكر ابن حجر إ  

                                                                                                                                                                                                       

 مادة )علم(. 1ٖٖٓ/ ٘، و"لسان العرب" ٓٔٔ/ ٗلمٌس بن زهٌر فً "مماٌٌس اللؽة" (البٌت ٔ)
 .55ٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٕ)
 ،ٕٓ٘/ ٔمادة )علم(، ومنه أخذ الثعلبً فً "تفسٌره"  ٕ٘٘٘/ ٖ(نمل هذا بطوله األزهري فً "تهذٌب اللؽة" ٖ)

. ٗ٘-ٖ٘/ٕبً فً الجامع ألحكام المرآن: ، والمرطٖٖٓ/ٔ( عزاه له أبو حٌان فً البحر المحٌط: ٗ)  
 .ٕٗٗ-ٕٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .1ٗٔ - 1ٖٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن: ٙ)
 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
، 2٘٘/ ٔ، "تفسٌر السمعانً" ٕ٘ٗ/ ٕ، "تفسٌر الطبري: 1ٖٔ/ ٔ، و معانً المرآن" للزجاج ٕٓ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 1)

 .1ٖٕ/ ٖالؽٌب:  ومفاتٌح
، ٖٕٗ/ٕ(:ص22ٙٔ، ورواه الطبري بسنده عن مجاهد)11ٔ/ ٔ(:ص552(، و)55ٙ(رواه بمعناه ابن أبً حاتم فً تفسٌره)5)

 لعبد بن حمٌد. 5ٗٔ/ ٔوعزاه فً الدر: ٕٓ٘/ ٔ،  وكذا ذكره الثعلبً فً "تفسٌره:ٕٔٗ/ٕ(:ص2ٗٙٔوروى نحوه)
 .12ٔ/ٔجٌز: ( نمل اإلجماع ابن عطٌة، انظر: المحرر الوٓٔ)
 .ٕٔٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
. ولم أهتد إلى المابل بذلن، لكن ممن أجاز تعلم السحر بإطبلق الرازي فً مفاتٌح ٕٕٙ/ٓٔ( نمله ابن حجر، انظر: الفتح: ٕٔ)

، 2ٖٙ-ٖٙٙ/ٔ، بل وصل به األمر إلى المول بوجوب ذلن، ولد تولى منالشته والرد علٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: ٖٓٙ/ٖالؽٌب: 
تعلم ما كان منه على صفة التخٌٌل  1ٕٖ/ٔ. وأجاز أبو حٌان فً البحر المحٌط: ٗٙٗ-ٕٙٗ/ٗوانظر: أضواء البٌان للشنمٌطً: 

والدن والشعبذة إذا لم ٌمصد العمل به بل لصد معرفته لببل تتم علٌه مخاٌل السحرة وخدعهم، وجعله من المكروه إذا لصد به 
أن ما كان من السحر فٌه استعانة بالشٌاطٌن فبل ٌجوز تعلمه؛ ألن ذلن ٌستلزم -وهللا أعلم-والصحٌح اللهو واللعب وتفرٌج الناس.

أو كتابه أو أحد من رسله أو مبلبكته، وكادعاء علم الؽٌب، -عز وجل-ولوع المتعلم فً أنواع كثٌرة من الكفرٌات كسب هللا
ً فً  وكاعتماد انفراد الكواكب أو بعضها بالربوبٌة، أو السجود للشٌاطٌن أو الذبح والنذر لها... إلخ وٌنبؽً أن ال ٌكون خبلفا

حرمة تعلم ذلن. أما ما كان فٌه تعلم سفن دم وتفرٌك بٌن الزوجٌن وخداع للخلك وكذب علٌهم فبل شن فً حرمته، وما لٌل من 
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أحدهما: تعلمه لتمٌٌز ما فٌه كفر عن ؼٌره، فبل محذور فٌه إال من جهة االعتماد فإذا سلم االعتماد فمعرفة 
 ً ؛ ألن كٌفٌة ما ٌعلمه الساحر (ٕ)، كمن ٌعرؾ كٌفٌة عبادة أهل األوثان لؤلوثان(ٔ)الشًء بمجرده ال تستلزم منعا

 حكاٌة لول أو فعل، بخبلؾ تعاطٌه والعمل به. إنما هً
والثانً: تعلم السحر إِلزالته عمن ولع فٌه، فإن كان ال ٌتم كما زعم بعضهم إال بنوع من أنواع الكفر أو الفسك 

 .(ٗ)... وهللا أعلم(ٖ)فبل ٌحل أصبلً وإال جاز للمعنى المذكور
 .(٘)[، "أي: ابتبلء واختبار لكم"ٕٓٔولوله تعالى: }إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ{]البمرة: 
 :(ٙ)[، وجهٌن من التفسٌرٕٓٔولد ذكروا فً لوله تعالى: }ِإنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ فَبل تَْكفُْر{]البمرة: 

 أحدهما: إنما نحن ابتبلء من هللا، فبل تكفر باعتماد جوازه والعمل به.
 .(2)ن فبل تكن مثلنا. لاله لتادةوالثانً: أن هذا السحر ببلء ابتلٌنا به، وإنما نحن مفتونا

 مفتونان فبل تكن مثلنا. 
، وأصلها مؤخوذ من لولن: فتنُت الفضة (1)ومعنى )الفتنة( فً كبلم العرب: االبتبلء واالمتحان  

والذهب: إنا أذبتهما بالنار؛ لٌتمٌز الرديء من الجٌد، وتعرؾ جودتهما من الرداءة، ومن هذا لوله عز وجل: 
[، أي: ٌحرلون بالنار، ومن هذا لٌل للحجارة السود التً كؤنها َٖٔعلَى النَّاِر ٌُْفتَنُوَن{ ]الذارٌات:  }ٌَْوَم هُمْ 

، ثم جعل كل امتحان فِتْنَة، ولد جعل هللا امتحانه عبٌده المإمنٌن بالؤلواء لٌبلو صبَرهم (5)أحرلت بالنار: الفتٌن
( أََحِسَب النَّاُس{ إلى لوله: }َوهُْم اَل ٔزاإهم فتنة فمال: }الم )فٌثٌبهم، أو جزعهم على ما ابتبلهم به فٌجزٌهم، ج

                                                                                                                                                                                                       

هُْم َوال ٌَنفَعُُهْم{ لا-عز وجل-حله لمن أراد تعلمه لكً ال ٌنطلً علٌه خداع السحرة وحٌلهم فبل؛ ألن هللا ٌَُضرُّ ل: }َوٌَتَعَلَُّموَن َما 
[ وإذا أثبت هللا أن السحر ضار ونفى أنه نافع، فكٌؾ ٌجوز تعلم ما هو ضرر محض ال نفع فٌه؟ وكٌؾ ٌدعى فٌه ٕٓٔ]البمرة:

ها. وأما ما كان فٌه لهو النفع؟ باإلضافة إلى أن تعلمه لد ٌكون ذرٌعة إلى العمل به والذرٌعة المفضٌة إلى الحرام ٌجب سد
ولعب وإظهار خفة الصنعة مع تصرٌحه بؤن األمر معتمد على مهارته وذكابه ولٌونة جسده مثبلً، ال أن ٌزعم أنه ٌستعٌن 
بشٌطان أو ٌستعمل أدوٌة وأبخرة ونحو ذلن فاألمر متردد بٌن الجواز والكراهة حسب إؼراله لنفسه فً ذلن من عدمه، 

ال ٌنبؽً أن ٌسمى هذا النوع سحراً فً ؼٌر اللؽة. وأما إن كان ٌستعمل أدوٌة وأبخرة ونحو ذلن، فاألظهر واألولى تركه، ولكن 
الحرمة؛ ألن ذلن فً الؽالب ذرٌعة إلى التمادي فً ذلن والكذب على الناس وخداعهم واالستعانة بالمردة والشٌاطٌن وتعلٌك 

، السحر ٗٙٗ-ٖٙٗ/ٗ، أضواء البٌان للشنمٌطً: ٓٗٔ/ٗالفروق للمرافً:  ، وهللا أعلم. انظر:-عز وجل-للوب الخلك بؽٌر هللا
، وؼٌرها. ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔبٌن الحمٌمة والخٌال د. الحمد:   

( لكنها ال تستلزم تعلم ممارسته إذ ٌمكن معرفة حمٌمة السحر وأنواعه بدون تعلم ممارسته، وامتبلن المدرة على ذلن، ٔ)
شروطه دون أن ٌكون لادراً على ممارسته، وكاللؽات ٌمكن لكل أحد التعرؾ على كاالجتهاد ٌمكن لكل أحد معرفة حده و

. ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔخصابصها والفروق بٌنها دون أن ٌكون لادراً على نطمها، انظر: السحر بٌن الحمٌمة والخٌال للحمد:   
حجر: الجواز مختلؾ عن المماس : "المثال الذي لاس علٌه ابن ٗ٘ٔ( لال د. الحمد فً كتابه السحر بٌن الحمٌمة والخٌال: ٕ)

ً أو رجاء أو ؼٌرها-تماماً ألن عبادة األوثان بؤي صفة كانت ً أو خوفا علمها لذاته لٌس محذوراً بل هو مشروع، -دعاء أو ذبحا
فً أما السحر فهو ممنوع تعلماً وتطبٌماً، ومر ذكر رأي الجمهور -تبارن وتعالى-وإنما المحذور فٌها صرفها لؽٌر مستحمها هللا

 منع تعلم السحر مطلماً فالحال مختلفة وحكمها كذلن". 
( الصحٌح أن تعلم السحر لحل السحر وإزالته عمن ولع فٌه ال ٌجوز لما سبك بٌانه فً حكم تعلم السحر. وحل السحر عن ٖ)

اطٌن وتمدٌم المرابٌن المسحور ٌختلؾ حكمه من حالة إلى أخرى، فإن كان بسحر فإما أن ٌكون كفراً إن كان ذلن باستخدام الشٌ
لها، وإما أن ٌكون معصٌة وفسماً إن كان بالرلى والعمد والنفث وسابر األمور ؼٌر المشروعٌة. وأما إن كان بدواء حسً مباح 
عرؾ عن طرٌك الوحً أو التجربة نفعها كاستخراج السحر من المكان الذي وضع فٌه وإبطاله وكسدر وعسل وحبة سوداء 

دواء معنوي كمراءة المرآن واألدعٌة المؤثورة أو المباحة فؤمر جابز بل مشروع ألنه من باب الدواء ونحو ذلن، أو كان ب
، فتح المجٌد شرح كتاب 2ٕٔ-ٕٗٔ/ٗوالمعالجة وفٌه فضل كبٌر لمن ابتؽى به وجه هللا تعالى . انظر: زاد المعاد البن المٌم: 

، السحر بٌن الحمٌمة 2ٙ-5ٙ/ٕعلى كتاب التوحٌد البن عثٌمٌن:  ، المول المفٌدٖٕٗ-ٕٔٗالتوحٌد لعبد الرحمن ابن حسن: 
. 5ٙٔ-12ٔوالخٌال د. الحمد:   

 .ٕٕٙ/ٓٔ( الفتح: ٗ)
 .ٕ٘ٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .51/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .5ٕٔ/ٔ(:صٕٔٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 ، مادة:)فتن(.2ٕٗ/ ٗ( اتظر: مماٌٌس اللؽة: 1)
 ، مادة: )فتن(.2ٖ1ٕ/ ٖنظر: تهذٌب اللؽة:( ا5)
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[ لٌل فً تفسٌره: وهم ال ٌُبلَون فً أنفسهم وأموالهم، وكذلن لوله: }َولَمَْد فَتَنَّا الَِّذٌَن ٕ - ٌُْٔفتَنُوَن{ ]العنكبوت:
 .(ٔ)[، أي: اختبرناِٖمْن لَْبِلِهْم{ ]العنكبوت: 

معاٍن كثٌرة، ترجع كلها إلى األصل الذي ذكرنا وهو االبتبلء واالمتحان، والفتنة  و)الفتنة( تستعمل فً 
 .(ٕ)مصدر؛ لذلن لم ٌُثَنَّ 

 :(ٖ)وٌمال: فَتَنَه وأَْفتَنَه، واألول: لؽة أهل الحجاز، والثانً: لؽة أهل نجد، ولال أعشى هْمدان 
ًَ باألمس أْفتََنْت      سعًٌدا فؤمسى لد لَلَى كلَّ ُمسلم   لبن فَتَنَتْنً لَْه

، ومعنى (٘)وأكثر أهل اللؽة أجازوا اللؽتٌن . (ٗ)وكان األصمعً ٌنكر أفتَنَه، وذُكر له هذا البٌت فلم ٌعبؤ به  
 .(ٙ)فتنته فبلنة: أي: اختبرته، كؤنه اختبر بها لجمالها

 :(2)[، على وجوهٕٓٔلى:} فَبل تَْكفُْر{]البمرة:واختلؾ فً لوله تعا 
 أحدها: فبل تكفر: بتعلم السحر.

 والثانً:فبل تكفر باستعماله.
والثالث: وحكى المهدوي أن لولهما: }ِإنَّما نَْحُن فِتْنَةٌ َفبل تَْكفُْر{ استهزاء، ألنهما إنما ٌموالنه لمن لد تحمما 

 ضبلله. 
ٌَتَعَلَُّمونَ   ٌَْن المرء َوَزْوِجِه{]البمرة: لوله تعالى: }فَ لُوَن بِِه بَ [، "أي ٌتعلمون منهما من علم ِٕٓٔمْنُهَما َما ٌَُفّرِ

 .(1)السحر ما ٌكون سبباً فً التفرٌك بٌن الزوجٌن"
لال الزمخشري:" أى فٌتعلم الناس من الملكٌن علم السحر الذي ٌكون سببا فً التفرٌك بٌن الزوجٌن من حٌلة  

نفث فً العمد ، ونحو ذلن مما ٌحدث َّللاَّ عنده الفرن والنشوز والخبلؾ  ابتبلء منه ، ال أّن وتموٌه ، كال
 .(5)السحر له فً نفسه"

 .(ٓٔ)لال لتادة:" وتفرٌمهم أن ٌمسكوا كل واحد منهما عن صاحبه وٌبؽضوا كل واحد منهما إلى صاحبه" 
ر سبباً لذلن دلٌل على أن للسحر تؤثٌراً فً لال الشوكانً: "فً إسناد التفرٌك إلى السحرة وجعل السح  

 .( ٖ)الملوب بالحب والبؽض والجمع والفرلة والمرب والبعد"
و)المرء(معناه : رجل من أسماء بنً آدم، واألنثى منه:)المرأة(، ٌوحد وٌثنى، وال تجمع ثبلثته على   

 .(ٔٔ)صورته، وكذلن: المرأة توحد وتثنى وال تجمع على صورتها 
 : (ٕٔ)[، أربع لراءاتٕٓٔ}المرء{]البمرة:وفً  

 إحداها: لرأ الحسن: }المّر{ بفتح المٌم وتشدٌد الّراء جعله عوضا عن الهمزة.
 والثانٌة: ولرأ الزهري: }الُمرء{، بضم المٌم والهمزة.
 والثالث: وحكى ٌعموب عن جّده: بكسر المٌم والهمزة.

 والرابعة: ولرأ البالون: بفتح المٌم والهمزة.

                                                             

 ، مادة: )فتن(.2ٖ1ٕ/ ٖ، وتهذٌب اللؽة: ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: الوسٌط: ٕ)
، )مادة: فتن( وذكر أنه لٌل فً سعٌد بن جبٌر، ولال األصمعً: هذا ٖٖ٘ٗ/ ٙ(ولٌل: البن لٌس الرلٌات، كما فً "اللسان" ٖ)

 ، مادة:)فتن(.2ٖ5ٕ/ ٖمن مخنث، ولٌس بثبت، ألنه كان ٌنكر أفتن. وٌنظر: "تهذٌب اللؽة" سمعناه 
 . مادة:)فتن(.2ٖٔ/ ٖٔ، مادة: )فتن(، واللسان: 2ٖ5ٕ/ ٖ( انظر: تهذٌب اللؽة" ٗ)
 . مادة:)فتن(.2ٖٔ/ ٖٔ، مادة: )فتن(، واللسان: 2ٖ5ٕ/ ٖ( انظر: تهذٌب اللؽة" ٘)
 .ٕٗٓ/ٖ: ( انظر: التفسٌر البسٌطٙ)
 .12ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .2ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .2ٖٔ/ٔ( الكشاؾ: 5)
 .5ٖٔ/ٔ(:ص٘ٔٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)

(.ٕٓٔ/ٔتفسٌر فتح المدٌر: ) (ٖ()  
 .ٙٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
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وأما )الزوج(، فإن أهل الحجاز ٌمولون المرأة الرجل : هً زوجه، بمنزلة الزوج الذكر، ومن ذلن   
ٌَْن َزْوَجَن{]سورة األحزاب :  [، وتمٌم وكثٌر من لٌس وأهل نجد ٌمولون 2ٖلول هللا تعالى ذكره : }أَْمِسْن َعلَ

 : (ٔ): هً زوجته، كما لال الفرزدق
 كماش إلى أسد الشرى ٌستبٌلها      وإن الذي ٌمشً ٌحرش زوجتً   

 .(ٕ)والزوج فً اآلٌة: امرأة الرجل  
ِ{]البمرة:   ٌَن بِِه ِمْن أََحٍد إِالَّ بِإِْذِن َّللاَّ [، " أي وما هم بما استعملوه من ٕٓٔلوله تعالى:} َوَما هُْم بَِضاّرِ

 .(ٖ)السحر ٌضرون أحداً إِال إِذا شاء هللا"
 .(٘)"(ٗ)م ٌفعلون ذلن، ولٌس المراد باإِلذن إباحة اإِلضرار بالسحرلال ابن حجر:"أي: نتركه  
 .(ٙ)لال الثعلبً:" أي بعلمه ولضابه ومشٌبته وتكوٌنه، والساحر ٌسحر وال ٌكون شًء"  
لال السعدي:" وفً هذا دلٌل على أن السحر له حمٌمة، وأنه ٌضر بإذن هللا، أي: بإرادة هللا، واإلذن نوعان:  

وهو المتعلك بمشٌبة هللا، كما فً هذه اآلٌة، وإذن شرعً كما فً لوله تعالى فً اآلٌة السابمة: إذن لدري، 
ِ{ وفً هذه اآلٌة وما أشبهها أن األسباب مهما بلؽت فً لوة التؤثٌر، فإنها تابعة  }فَإِنَّهُ نزلَهُ َعلَى لَْلبَِن بِإِْذِن َّللاَّ

ٌخالؾ فً هذا األصل من فرق األمة ؼٌر المدرٌة فً أفعال للمضاء والمدر لٌست مستملة فً التؤثٌر، ولم 
العباد، زعموا أنها مستملة ؼٌر تابعة للمشٌبة، فؤخرجوها عن لدرة هللا، فخالفوا كتاب هللا وسنة رسوله 

 .(2)وإجماع الصحابة والتابعٌن"
تخفٌفا، ولٌل: ولرأ الجمهور }بضارٌن به{، ولرأ األعمش }بضاري به من أحد{، فمٌل: حذفت النون   

 .(1)حذفت لئلضافة إلى أََحٍد وحٌل بٌن المضاؾ والمضاؾ إلٌه بالمجرور

ِ{]البمرة:  ٌَن بِِه ِمْن أََحٍد إِالَّ بِإِْذِن َّللاَّ [ على وجهٌن:ٕٓٔواختلفوا فً تفسٌر لوله تعالى:} َوَما هُْم بَِضاّرِ  

 .(5)ه الحسنأحدهما: أنه ٌعنً: "ال ٌضر هذا السحر إال من دخل فٌه". لال
والثانً: أن معناه:"من شاء هللا سلطهم علٌه، ومن لم ٌشؤ هللا لم ٌسلط، وال ٌستطٌعون ضر أحد إال بإذن هللا". 

 .(ٓٔ)لاله الحسن كذلن
ِ{]البمرة:    [، ثبلثة أوجه: ٕٓٔوذكروا فً لوله تعالى: }إِالَّ بِإِْذِن َّللاَّ

                                                             

)ساسى( ، فً لصته مع النوار ، وٌمول هذا الشعر لبنً أم النسٌر )طبمات  1:  5ٔ، و ٕٖٙ:  5، واألؼانً  ٘ٓٙ(دٌوانه : ٔ)
، واألؼانً( ، وكانت خرجت مع رجل ٌمال له زهٌر بن ثعلبة ومع بنً أم النسٌر ، فمال هذا الشعر ،  1ٕٔفحول الشعراء : 

 وبعد البٌت : 
 هاومن دون أبوال األسود بسالة         وصولة أٌد ٌمنع الضٌم طول

ورواٌة الدٌوان وؼٌره : وإن امرءا ٌسعى ٌخبب زوجتً. ولوله : " ٌخبب " ، أي ٌفسدها على . وٌحرش : ٌحرض وٌؽرى 
 بٌنً وبٌنها . و " ٌستبٌلها " : أي ٌطلب أن تبول فً ٌده .

 .11ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .2ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
( أي: أن اإلذن فً اآلٌة مرادؾ لئِلرادة الكونٌة المدرٌة المعبر عنها بالخلك واإلٌجاد، والمتعلمة بالمشٌبة ال اإلرادة الشرعٌة ٗ)

أراد السحر كوناً ولدراً ألنه ال ٌكون فً ملكه إال ما شاء وأراد، ولم ٌرده -عز وجل-المعبر عنها باألمر والمتعلمة بالمحبة، فاهلل
بل ٌنهى عنهما. وعلى ذلن جاءت ألوال المفسرٌن، انظر: -سبحانه-ال ٌرضى الكفر والفسوق وال ٌؤمر بهما-سبحانه-شرعاً ألنه

، الجامع ألحكام المرآن ٓ٘ٗ-5ٗٗ/ٕ، جامع البٌان للطبري: ٖٔ/ٔ، أحكام المرآن البن العربً: 1ٙٔ/ٔمعانً المرآن للزجاج: 
. 5ٖٕ/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 1ٓٔ/ٔر: ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌ٘٘/ٕللمرطبً:   

 .ٕٕٙ/٘(الفتح: ٘)
 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٔٙ( تفسٌر السعدي:2)
 .11ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 1)
 .5ٖٔ/ٔ(:ص2ٔٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .5ٖٔ/ٔ(:ص1ٔٓٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)



ٕٖٓ 

 

ٕٖٓ 

 

تركه ٌفعل، ولو -عز وجل-، أي: أن هللا(ٔ)ما أراد". لاله ابن إسحاقاحدها: أن معناه: "إال بتخلٌة هللا بٌنه وبٌن 
. (ٕ)شاء لم ٌمكنه من ذلن ولم ٌسلطه على أحد من خلمه  

.(ٖ)والثانً: أن معناه: "إال بمضاء هللا". لاله سفٌان  
.(ٗ)عباسوالثالث: المعنى: "ما ٌُضلّون إال من كان فً علمً ولضابً ولدرتً أن أُِضلّه". روي ذلن عن ابن   

ولال المفسرون: "اإلذن هاهُنا تؤوٌله: إرادة التكوٌن، أي: ال ٌضّرون بالسحر إال من أراد هللا أن ٌلحمه ذلن  
.(٘)الضرر"  

 :(ٙ)ولـ إلذن " فً كبلم العرب أوجه  
 احدها: األمر على ؼٌر وجه اإللزام. وؼٌر جابز أن ٌكون منه لوله : }وما هم بضارٌن به من أحد إال بإذن

على  -فكٌؾ به على وجه السحر ؟  -هللا{ ، ألن هللا جل ثناإه لد حرم التفرٌك بٌن المرء وحلٌلته بؽٌر سحر 
 لسان األمة.

 والثانً: ومنها : التخلٌة بٌن المؤذون له ، والمخلى بٌنه وبٌنه.
به إذنا " ، ومنه لول  والثالث: ومنها العلم بالشًء ، ٌمال منه : " لد أذنت بهذا األمر " إذا علمت به " آذن

 : (2)الحطٌبة 
 أال ٌا هند إن جددت وصبل         وإال فؤذنٌنً بانصرام 

ِ{ ]سورة البمرة :   . (1)[25ٌٕعنى فؤعلمٌنً، ومنه لوله جل ثناإه :}فَؤْذَنُوا بَِحْرٍب ِمَن َّللاَّ
هُْم َوالَ    [، "أي والحال أنهم بتعلم السحر ٌحصلون ٌَٕٓٔنفَعُُهْم{]البمرة:لوله تعالى:}َوٌَتَعَلَُّموَن َما ٌَُضرُّ

 .(5)على الضرر ال على النفع"
لال الطبري:أي" ٌتعلمون منهما السحر الذي ٌضرهم فً دٌنهم، وال ٌنفعهم فً معادهم. فؤما فً   

 .(ٓٔ)العاجل فً الدنٌا، فإنهم لد كانوا ٌكسبون به وٌصٌبون به معاشا
 .(ٔٔ)المعنى: إنه ٌضرهم فً اآلخرة، وإن تعّجلوا به فً الدنٌا نفًعا" لال الواحدي:"  
لال الزمخشري:" ألنهم ٌمصدون به الشر. وفٌه أن اجتنابه أصلح كتعلم الفلسفة التً ال ٌإمن أن تجّر   

 .(ٕٔ)إلى الؽواٌة"
 .(ٖٔ)لال ابن عثٌمٌن:أي وٌتعلم الناس منهم "ما مضرته محضة ال نفع فٌها"  
هُْم{ من أضّر ٌضرّ ولرأ عب   .(ٗٔ)ٌد بن عمٌر: }َما ٌُِضرُّ

[، " أي ولمد علم الٌهود ٕٓٔلوله تعالى: }َوَلمَْد َعِلُمواْ لََمِن اشتراه َما لَهُ فًِ اآلخرة ِمْن َخبلٍَق{]البمرة:  
وا السحر الذٌن نبذوا كتاب هللا واستبدلوا به السحر، أنهم لٌس لهم حظ من رحمة هللا وال من الجنة ألنهم آثر

 .(٘ٔ)على كتاب هللا"

                                                             

 .5ٖٔ/ٔ(:ص5ٔٓٔ( اخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
.ٖٗٙ/ٔ، وتفسٌر كثٌر: ٕٙٓٔرلم:  ٕٖٔ/ٔ(:ص ٕٙٓٔ(، انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)  

 .ٓ٘ٗ/ٕ(:ص2ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 . ولٌس فً شًء من التفاسٌر المسندة.1ٕٓ/ٖ( نمله عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .5ٗ/ ٕ"تفسٌر المرطبً" ، 1ٙٔ/ ٔ، وانظر: "معانً المرآن" للزجاج 1ٕٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .5ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 ، ولم اجده فً الدٌوان.5ٗٗ/ٕ( البٌت من شواهد الطبري: 2)
 .5ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 ٓ٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .5ٕٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .5ٕٖ/ٔعثٌمٌن: ( تفسٌر ابن ٖٔ)
 .ٕٔ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .2ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)



ٕٖٔ 

 

ٕٖٔ 

 

لال الزمخشري:" ولمد علم هإالء الٌهود أن من اشتراه أى استبدل ما تتلو الشٌاطٌن من كتاب َّللاَّ ما   
 .(ٔ)لَهُ فًِ اآْلِخَرةِ من نصٌب"

لال ابن عثٌمٌن:" أي علم هإالء المتعلمون للسحر أن من ابتؽاه بتعلمه لٌس له نصٌب فً اآلخرة؛ وعلموا  
 .(ٕ)لن من لول الملكٌن: }إنما نحن فتنة فبل تكفر{"ذ
 .(ٖ)لال السعدي:" فلم ٌكن فعلهم إٌاه جهبل ولكنهم استحبوا الحٌاة الدنٌا على اآلخرة" 
 .(ٗ)لال لتادة:" ولد علم أهل الكتاب فٌما عهد هللا إلٌهم أن الساحر ال خبلق له فً اآلخرة" 
 .(٘)علموا لمن اشتراه{،  أي استحبه"وروي عن لتادة أٌضا: "لوله:}ولمد  
 .(ٙ)وعن ابن أبً نجٌح لوله: }ولمد علموا لمن اشتراه{، اشترى ما ٌفرق به بٌن المرء وزوجه" 
 :(2)[، على وجوهٕٓٔواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله : }َما لَهُ فًِ اآلِخَرةِ ِمْن َخبلٍق{]البمرة:  

 .(ٔٔ)وسفٌان (ٓٔ)، والسدي(5)، ومجاهد(1)اله ابن عباساحدها: الخبلق، فً هذا الموضع : النصٌب. ل
 .(ٕٔ)الثانً: الخبلق: الحجة. لاله لتادة

 .(ٖٔ)الثالث:أنه: الدٌن. لاله الحسن
 .(ٗٔ)الرابع:أن )الخبلق( ههنا الموام. لاله ابن عباس

 .(٘ٔ)الخامس: لٌس له فً اآلخرة جهة عند هللا.لاله لتادة

النصٌب، ومنه لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " لٌإٌدن هللا هذا الدٌن بؤلوام ال خبلق والراجح أن )الخبلق( هنا،   
 : (2ٔ)،  ٌعنً ال نصٌب لهم وال حظ فً اإلسبلم والدٌن. ومنه لول أمٌة بن أبً الصلت(ٙٔ)لهم"

 ٌَْدعُون بالوٌل فٌها ال َخبلق لهم        إال سرابٌُل من لِْطر وأؼبلل 
 .(1ٔ)نصٌب لهم وال حظ، إال السرابٌل واألؼبللٌعنً بذلن : ال 

لال الواحدي:" والخبلق: النصٌب الوافر من الخٌر، لال المفسرون فً هذه اآلٌة، الخبلُق: النصٌُب   
 . (5ٔ)من الجنة"

                                                             

 .2ٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٔٙ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .5٘ٔ/ٔ(:ص5ٕٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5٘ٔ/ٔ(:صٕٗٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .5٘ٔ/ٔ(:صٕ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٗ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٕانظر: تفسٌر الطبري:( 2)
 .5٘ٔ/ٔ(:صٕٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٕ٘ٗ/ٕ(:ص2ٓ5ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )5)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص2ٔٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص2ٔٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص2ٕٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )ٕٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص2ٖٔٔ)( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ(:ص2ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري: )ٗٔ)
 .5٘ٔ/ٔ(:ص2ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
)حلبً( ، من حدٌث أبً بكرة ، بلفظ : " إن هللا سٌإٌد هذا الدٌن بؤلوام ال خبلق لهم " .  ٘ٗ:  ٘(رواه أحمد فً المسند ٙٔ)

ل : " رواه أحمد والطبرانً ، ورجالهما ثمات " . وذكره أًٌضا بعده ، من حدٌث ، ثم لا ٕٖٓ:  ٘الهٌثمً فً مجمع الزوابد 
أنس ، ولال : " رواه البزار والطبرانً فً األوسط ، وأحد أسانٌد البزار ثمات الرجال " . )كذا باألصل( . وذكره السٌوطً فً 

والطبرانً من حدٌث أبً بكرة . ونمل شارحه  ، ونسبه للنسابً وابن حبان من حدٌث أنس ، وألحمد 1ٖ1ٔالجامع الصؽٌر : 
:  ٖ. ورواه لبل ذلن  ٕٕٙ:  ٙالمناوي أن الحافظ العرالً لال : " إسناده جٌد " . وحدٌث أنس رواه أًٌضا أبو نعٌم فً الحلٌة 

 ، من حدٌث الحسن مرسبل . ثم أشار إلى حدٌث أنس . ٖٔ
 ه ٌعنً النار . والمطر : النحاس الذابب .بٌت مفرد : . ولوله " فٌها " ، أظن 2ٗ(دٌوانه : 2ٔ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٔ)
 .5ٕٓ/ٖ( التفسٌر السٌط: 5ٔ)



ٕٖٕ 

 

ٕٖٕ 

 

ه ولببس هذا الشًء الذي باعوا ب :[، " أيٕٓٔلوله تعالى: }َوَلبِبَْس َما َشَرْواْ بِِه أَْنفَُسُهْم{]البمرة:  
 .(ٔ)أنفسهم"

 .(ٕ)لال السدي:" ٌعنً: الٌهود، ٌمول: ببس ما باعوا به أنفسهم" 
 .(ٖ)لال الثعلبً:" باعوا به حّظ أَْنفَُسُهْم حٌن اختاروا الّسحر والكفر على الدٌن والحك" 

ذا السحر: لال ابن عثٌمٌن:" أي باعوا به أنفسهم؛ ألنهم فً الحمٌمة لما اشتروا السحر، الثمن الذي بذلوه فً ه
أنفسهم؛ ألنهم فً الحمٌمة خسروا أنفسهم؛ صارت الدنٌا اآلن لٌس لهم فٌها ربح إطبللاً؛ واآلخرة لٌس لهم فٌها 

 .(ٗ)ربح أٌضاً؛ فخسروا الدنٌا، واآلخرة"

 :(٘)[، تؤوٌبلنٕٓٔوفً لوله تعالى:}َولَِببَْس َما َشَرواْ بِِه أَنفَُسُهم{]البمرة:  
 ا باعوا به أنفسهم من السحر والكفر فً تعلٌمه وفعله .أحدهما : ٌعنً ولببس م

 والثانً : من إضافتهم السحر إلى سلٌمان ، وتحرٌضهم على الكذب .
، والشراء والبٌع واحد، لكنه ؼلب من جهة معطً الثمن كما ؼلب البٌع (ٙ)ولوله }َشَرْوا{ أي: باعوا  

 .(2)من جهة صاحب السلعة

 . (1)[،أي" لو كان لهم علم أو فهم وإِدران"َٕٓٔكانُواْ ٌَْعلَُموَن{]البمرة:لوله تعالى:} لَْو   
 .(5)لو كانوا من ذوي العلم المنتفعٌن بعلمهم ما تعلموا السحر" لال ابن عثٌمٌن:أي:"  
 .(ٓٔ)لال المرطبً:"فؤخبر أنهم ال ٌعلمون"  
 .(ٔٔ)م ٌعملوا به كؤنهم منسلخون عنه"لال الزمخشري:" معناه: لو كانوا ٌعملون بعلمهم ، جعلهم حٌن ل 

واختلؾ فً تحدٌد المعنٌٌن فً لوله تعالى:}َولَبِبَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو َكانُوا    
 :(ٕٔ)[، على لولٌنٌَْٕٓٔعلَُموَن{]البمرة:

هم  -وها أي باع -األول: لال لطرب واألخفش : أن ٌكون الذٌن ٌعلمون الشٌاطٌن، والذٌن شروا أنفسهم 
 .(ٖٔ)اإلنس الذٌن ال ٌعلمون

والثانً: لال علً بن سلٌمان : "األجود عندي أن ٌكون "ولمد علموا" للملكٌن، ألنهما أولى بؤن ٌعلموا. ولال : 
 . (ٗٔ)"علموا" كما ٌمال : الزٌدان لاموا"

 َعِلُموا{؟، أجٌب عنه من وجهٌن:وإن لٌل: كٌؾ نفى العلم عنهم، ولمد أثبت العلم لهم فً لوله: }َوَلمَْد  

                                                             

 .2ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .٘٘ٗ/ٕ(:ص2ٔٙٔ، وتفسٌر الطبري)5٘ٔ/ٔ(:صٖٓٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٔ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٖٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .5ٙٔ/ٔالنكت والعٌون: ( انظر: ٘)
، تفسٌر ؼرٌب المرآن ٘٘ٗ/ٕ، جامع البٌان للطبري: ٙ٘/ٔ، معانً المرآن للفراء: 1ٗ/ٔ( انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٙ)

. ٕٖٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٕ٘ٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٙ٘/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٓٙ/ٔالبن لتٌبة:   
( مراده أن كبلً ِمْن باع وشرى ٌطلك على البٌع والشراء بمعنى إعطاء السلعة وأخذ ثمنها، وأخذ السلعة وإعطاء ثمنها، أي: 2)

، لسان العرب 2ٖ-2ٕ، األضداد البن األنباري: ٙ٘/ٔأنهما من األضداد وبذلن لال أبمة اللؽة، انظر: معانً المرآن للفراء: 
، وؼٌرها. 5ٖٕٔ/ٙو:  15ٔٔ/ٖالصحاح للجوهري: ، ٕٕٕ٘/ٗو:  ٔٓٗ/ٔالبن منظور:   

 .2ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٖٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٙ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٙ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .ٖٖٙ/ٖ، وذكر كبلهما الرازي فً تفسٌره: 5ٖٕ/ٔ( انظر: معانً المرآنٖٔ)
 .ٙ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً:ٗٔ)



ٕٖٖ 

 

ٕٖٖ 

 

أحدهما: ألنهم لم ٌعملوا بما علموا، وإنما العالم العامل بعلمه، وأما إذا خالؾ عمله علمه، فهو فً معانً 
الجهال، ولد ٌمال للفاعل الفعل بخبلؾ ما ٌنبؽً أن ٌفعل، وإن كان بفعله عالما: لو علمت أللصرت، كما لال 

 : (ٔ)ؾ ذببا وؼرابا تبعاه لٌناال من طعامه وزادهكعب بن زهٌر المزنً، وهو ٌص

 إذ إذا حضرانً للت : لو تعلمانه!!      ألم تعلما أنً من الزاد مرمل 
 .(ٕ)فؤخبر أنه لال لهما : " لو تعلمانه "، فنفى عنهما العلم، ثم استخبرهما فمال : ألم تعلما؟"  
وا عالمٌن  ، ولَِكنَّ ِعْلَمُهم نبذوه وراء ظهورهم، فمٌل لهم }لَْو َكانُوا لال الزجاج:" لو كان علمهم ٌنفعهم لسُمُّ

ٌَْعلَُموَن{ أي لٌس ٌوفون العلم حمه، ألنَّ العاِلَم، إِذا ترن العََمَل بِِعْلِمه لٌل له لست بعالم"
(ٖ). 

 وهذا تؤوٌل وإن كان له َوْجه، إال إنه "خبلؾ الظاهر المفهوم بنفس الخطاب، أعنً بموله :}ولمد  
علموا{ ولوله : }لو كانوا ٌعلمون{، وإنما هو استخراج، وتؤوٌل المرآن على المفهوم الظاهر الخطاب دون 

بمعنًى خبلَؾ دلٌله الظاهر المتعارؾ  -من الوجه الذي ٌجب التسلٌم له  -الخفً الباطن منه، حتى تؤتً داللة 
 .(ٗ)فً أهل اللسان الذٌن بلسانهم نزل المرآن أولى"

ألنهم علموا أن اآلخرة ٌخسرها من آثر السحر، ثم دخلوا فٌه وآثروه طمعًا فً عوض ٌصٌر إلٌهم والثانً: 
لهم من الدنٌا، فمال هللا عز وجل: }َولَبِبَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن{ أن الذي لصدوه وآثروه ال ٌتم 

لُون؛ ألن الدنٌا تنمطع ع  .(٘)نهم بالموت، ثم ٌمدمون على اآلخرة التً ال حظ لهم فٌهامن جهته ما ٌإّمِ
 :الفوابد 

من فوابد اآلٌة: أن الٌهود أخذوا السحر عن الشٌاطٌن؛ لموله تعالى: } واتبعوا ما تتلو الشٌاطٌن {؛ وٌدل  ٔ.
 .(ٔ) على هذا أن أحدهم . وهو لبٌد بن األعصم . سحر النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 ..[ . ومنها: أن السحر من أعمال الشٌاطٌن؛ لموله تعالى: } ما تتلو الشٌاطٌن ٕ
ومنها: أن الشٌاطٌن كانوا ٌؤتون السحر على عهد سلٌمان مع لوة سلطانه علٌهم؛ لموله تعالى: } ما تتلو  ٖ.

 الشٌاطٌن على ملن سلٌمان {..
سلٌمان {؛ إذ لو ألرهم على ذلن . وحاشاه . لكان ومنها: أن سلٌمان ال ٌمر ذلن؛ لموله تعالى: } وما كفر  ٗ.

 ..ُممراً لهم على كفرهم
ومنها: أن تعلم السحر، وتعلٌمه كفر؛ وظاهر اآلٌة أنه كفر أكبر مخرج عن الملة؛ لموله تعالى: } ولكن  ٘.

فتنة فبل الشٌاطٌن كفروا ٌعلمون الناس السحر {، ولوله تعالى: } وما ٌعلمان من أحد حتى ٌموال إنما نحن 
تكفر {؛ وهذا فٌما إذا كان السحر عن طرٌك الشٌاطٌن؛ أما إذا كان عن طرٌك األدوٌة، واألعشاب، ونحوها 

 ..ففٌه خبلؾ بٌن العلماء
. هل تمبل توبته، أو ال؟ والراجح أنها تمبل فٌما بٌنه وبٌن هللا عز وجل؛ أما لتله  واختلؾ العلماء . رحمهم هللا

 ..د الشرعٌة، وما ٌمتضٌه اجتهاد الحاكمفٌرجع فٌه إلى المواع
ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى لد ٌٌسر أسباب المعصٌة فتنةً للناس . أي ابتبلًء .، وامتحاناً؛ لموله تعالى: }  ٙ.

وما أنزل على الملكٌن ببابل هاروت وماروت وما ٌعلمان من أحد حتى ٌموال إنما نحن فتنة {؛ فإٌان إٌان إذا 
م علٌهم الصٌد ٌوم السبت . أعنً  تٌسرت لن أسباب المعصٌة أن تفعلها؛ واذكر لصة بنً إسرابٌل حٌن ُحّرِ

صٌد البحر .؛ فلم ٌصبروا حتى تحٌلوا على صٌدها ٌوم السبت؛ فمال لهم هللا تعالى: }كونوا لردة خاسبٌن{ 
عز وجل وهم محِرمون بالصٌد تناله أٌدٌهم،  [ ؛ واذكر لصة أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حٌن ابتبلهم هللا٘ٙ]البمرة: 

                                                             

، وكؤنه كان ٌنمل كبلم الطبري فً تفسٌر هذه اآلٌة ، مع التصرؾ .  ٕٗٗ:  ٔ، وأمالً الشرٌؾ المرتضى  ٔ٘(دٌوانه : ٔ)
 والمرمل : الذي نفد زاده . أرمل الرجل فهو مرمل ، كؤنه لصك بالرمل لما أنفض .

 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 . ٕٙٔ/5( معانً المرآن: ٖ)
 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٌٖر الطبري: (تفسٗ)
 .ٖٕٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٘)

(ٔ) ، كتاب 2ٙٓٔ – ٙٙٓٔ؛ وصحٌح مسلم ص2ٙٙ٘: السحر، حدٌث رلم ٓ٘، كتاب الطب، باب 5ٕٗراجع البخاري ص 
.15ٕٔ[ ٖٗ] 2ٖٓ٘: السحر، حدٌث رلم 2ٔالسبلم، باب   
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ورماحهم؛ فلم ٌُمدم أحد منهم علٌه حتى ٌتبٌن لن حكمة هللا . تبارن وتعالى . فً تٌسٌر أسباب المعصٌة؛ لٌبلَو 
 الصابر من ؼٌره..

ى: ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على اإلنسان أن ٌنصح للناس . وإن أوجب ذلن إعراضهم عنه .؛ لموله تعال 2.
} وما ٌعلمان من أحد حتى ٌموال إنما فتنة فبل تكفر {؛ فإذا كانت عندن سلعة ردٌبة، وأراد أحد شراءها ٌجب 

ره  ..علٌن أن تُحذِّ
ومنها: أّن من ِعظم السحر أن ٌكون أثره التفرٌك بٌن المرء، وزوجه؛ لموله تعالى: } فٌتعلمون منهما ما  1.

من أعظم األمور المحبوبة إلى الشٌاطٌن، كما ثبت فً الحدٌث الصحٌح ٌفرلون به بٌن المرء وزوجه {؛ ألنه 
أن إبلٌس ٌضع عرشه على الماء ثم ٌبعث سراٌاه فؤدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، ٌجًء أحدهم فٌمول فعلت 

نه، كذا وكذا، فٌمول: ما صنعت شٌباً، ثم ٌجًء أحدهم فٌمول: ما تركته حتى فرلت بٌنه وبٌن امرأته، فٌدنٌه م
؛ وفٌه سحر ممابل لهذا: وهو الربط بٌن المرء، وزوجه؛ حتى إنه . والعٌاذ باهلل . ٌُبتلى  (ٕ)وٌمول: "نِْعم أنت"

بالهٌام؛ فبل ٌستطٌع أن ٌعٌش . وال لحظة . إال وزوجته أمامه؛ وبعضهم ٌمضً علٌه هذا األمر . نسؤل هللا 
 العافٌة ...

عظمت . ال تؤثٌر لها إال بإذن هللا عز وجل؛ لموله تعالى: }وما هم  ومن فوابد اآلٌة: أن األسباب . وإن 5.
ٌن به من أحد إال بإذن هللا{.  بضاّرِ

ومنها: أن لدرة هللا عز وجل فوق األسباب؛ وأنه مهما وجدت األسباب . وهللا لم ٌؤذن . فإن ذلن ال ٌإثر؛  ٓٔ.
 ..اب مإثرة بإذن هللاوهذا ال ٌوجب لنا أن ال نفعل األسباب؛ ألن األصل أن األسب

ومنها: اإلشارة إلى أنه ٌنبؽً اللجوء إلى هللا دابماً؛ لموله تعالى: } إال بإذن هللا {؛ فإذا علمت أن كل شًء  ٔٔ.
 بإذن هللا فإذاً تلجؤ إلٌه سبحانه وتعالى فً جلب المنافع، ودفع المضار..

. ومنها: أّن تعلم السحر ضرر محض، وال خٌر فٌه؛ لموله تعالى: } وٌتعلمون ما ٌضرهم وال ٌنفعهم {؛  ٕٔ
 ..فؤثبت ضرره، ونفى نفعه

ومنها: أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة؛ لموله تعالى: } ولمد علموا لمن اشتراه ما له فً اآلخرة من  ٖٔ.
س له نصٌب فً اآلخرة إال الكفار؛ فالمإمن مهما عذب فإن له خبلق { ٌعنً: من نصٌب؛ ولٌس هنان أحد لٌ

 ..نصٌباً من اآلخرة
ومنها: أن هإالء الٌهود تعلموا السحر عن علم؛ لموله تعالى: } ولمد علموا لمن اشتراه ما له فً اآلخرة ٗٔ.

 من خبلق {..
ومنها: إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل؛ فإن الكافر لما لم ٌجعل هلل نصٌباً فً دنٌاه لم ٌجعل هللا له   ٘ٔ.

 ..نصٌباً من اآلخرة
 ومنها: ذم هإالء الٌهود بما اختاروه ألنفسهم؛ لموله تعالى: }ولببس ما شروا به أنفسه{. ٙٔ.
ي ٌحذر مثل هذه األمور؛ لموله تعالى: } لو كانوا ٌعلمون ومنها: أن صاحب العلم الذي ٌَنتِفع بعلمه هو الذ2ٔ.

{ ٌعنً: لو كانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا العلم الذي ٌضرهم، وال ٌنفعهم؛ والذي علموا: أّن من اشتراه 
 ما له فً اآلخرة من خبلق.

 المرآن

ٌٌْر لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن ) }َولَْو أَن ُهْم آَمنُوا َوات مَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد َّللا ِ   [ٖٓٔ({ ]البمرة : َٖٓٔخ
 التفسٌر:

حر ومما اكتسبوه به، لو كانوا ٌعلمون ما  ولو أن الٌهود آمنوا وخافوا هللا ألٌمنوا أن ثواب هللا خٌر لهم من الّسِ
 ٌحصل باإلٌمان والتموى من الثواب والجزاء علما حمٌمٌا آلمنوا.

[، "أي ولو أن أولبن الذٌن ٌتعلمون السحر آمنوا باهلل وخافوا ٖٓٔنَُّهْم آَمنُوا َواتََّمْوا{]البمرة:لوله تعالى:}َولَْو أَ    
 .(ٔ)عذابه"

                                                             
(ٕ) .1ٖٕٔ[ 2ٙ] 2ٔٓٙ: تحرٌش الشٌطان...، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب صفات المنافمٌن، باب 1ٙٔٔأخرجه مسلم ص   

 .2ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
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 .(ٔ)لال ابن كثٌر:" أي : ولو أنهم آمنوا باهلل ورسله واتموا المحارم"   
ما هم علٌه من نبذ كتاب هللا  لال الزمخشري:أي: ولو أنهم آمنوا" برسول هللا والمرآن، و واتموا هللا، فتركوا   

 .(ٕ)واتباع كتب الشٌاطٌن"
لال ابن عثٌمٌن: ولو أنهم آمنوا " بملوبهم، واتموا بجوارحهم؛ فاإلٌمان بالملب؛ والتموى بالجوارح؛ هذا إذا  

 "التموى جمع بٌنهما؛ وإن لم ٌجمع بٌنهما صار اإلٌمان شامبلً للتموى، والتموى شاملة لئلٌمان؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص
، وأشار إلى للبه؛ واإلٌمان عند أهل السنة والجماعة: "التصدٌك مع المبول، واإلذعان"؛ وإال فلٌس (ٖ)هاهنا"

بإٌمان؛ و"التموى" أصلها: َوْلَوى؛ وهً اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا؛ وذلن بفعل أوامر هللا، واجتناب نواهٌه؛ 
فبعضهم لال: "التموى" أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب وهذا أجمع ما لٌل فً معناها؛ وإال 

 .(ٗ)هللا؛ وأن تترن معصٌة هللا على نور من هللا تخشى عماب هللا؛ وبعضهم لال فً تعرٌؾ )التموى("
ر، كما هو رواٌة عن لال ابن كثٌر: " ولد استدل بموله : }َوَلْو أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّمَْوا{ من ذهب إلى تكفٌر الساح   

 . (٘)اإلمام أحمد بن حنبل وطابفة من السلؾ"
ٌٌْر{]البمرة:    ِ َخ [، :" أي ألثابهم هللا ثواباً أفضل مما شؽلوا به أنفسهم من ٖٓٔلوله تعالى:} لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .(ٙ)السحر"
 .(2)والسْحِر" لال الزجاج: أي:" أن ثواب َّللاَّ خٌر لهم من َكْسبِهم بالكُْفر 
 .(1)لال أبو السعود: أي" ألثٌبوا مثوبة من عند هللا خٌرا مما شروا به أنفسهم"   
لال المراؼً: أي: " لكان هذا الثواب العظٌم الذي ٌنتظرونه من َّللّا جزاء على أعمالهم الصالحة خٌرا لهم  

 .(5)من كل ما ٌتولعون من المنافع والمصالح الدنٌوٌة"
كثٌر: أي" لكان مثوبة هللا على ذلن خٌرا لهم مما استخاروا ألنفسهم ورضوا به ، كما لال تعالى : } لال ابن  

ٌٌْر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َوال ٌُلَمَّاَها إِال ال ِ َخ ٌْلَكُْم ثََواُب َّللاَّ اِبُروَن { ]المصص : َولَاَل الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َو صَّ
1ٓ"](ٔٓ).    

 .(ٔٔ)ولرئ : "لمثوبة، كمشورة ومشورة"   
 .(ٕٔ)لال الزمخشري:" فإن للت : فهبل لٌل لمثوبة َّللاَّ خٌر؟ للت : ألّن المعنى : لشًء من الثواب خٌر لهم" 
 .(ٖٔ)لال البٌضاوي:" وإنما سمً الجزاء ثواباً ومثوبة، ألن المحسن ٌثوب إلٌه"   
المابل: أثبتن إثابة وثوابا ومثوبة،  و)الثواُب( فً األصل معناه: و)المثوبة( فً كبلم العرب، مصدر من لول    

ما رجع إلٌن من عابدة، وحمٌمته: الجزاء العابد على صاحبه ُمَكافؤةً لما فعل، ومنه: التَثْوٌب فً األذان، إنما 
 :(ٗٔ)ما لالهو ترجٌع الَصْوت، وال ٌمال لصوٍت مرةً واحدةً: تثوٌب، وٌمال: ثّوب الداعً: إذا كرر دعاه ك

 إذا الداعً الُمثَّوُب لال: ٌاال 
 .(ٔ)والثوب مشتّك من هذا، ألنه ثاب لباًسا بعد أن كان لُطنا أو ؼزال

                                                             

 .ٖٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.1ٓ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 . ٕٗٙ٘[ ٕٖ] ٔٗ٘ٙظلم المسلم وخذله ... ، حدٌث رلم : تحرٌم ٓٔ، كتاب البر والصلة، باب 2ٕٔٔ(أخرجه مسلم صٖ)
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .2ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط: 12ٔ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 1)
 .1ٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .ٖٗٙ/ٔكثٌر: ( تفسٌر ابن ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( الككشاؾ: ٕٔ)
 .51/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
. 1ٔ/ ٙ)مادة: ٌا( ؼٌر منسوب. "المعجم المفصل"  52ٙٗ/ 1(البٌت نسب لزهٌر بن مسعود الضبً، ٌنظر: "لسان العرب" ٗٔ)

 )لوم(. ٘ٓٔٗ/ 2ونسب إلى الفرزدق فً "لسان العرب" 
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ومنه : ثواب هللا عز وجل عباده على أعمالهم، بمعنى إعطابه إٌاهم العوض والجزاء علٌه، حتى ٌرجع إلٌهم    
 .(ٕ)بدل من عملهم الذي عملوا له

" الثإوب : رجوع الشًء إلى حالة شبٌهة بالحالة األولى ، ٌمال : ثاب الحوض إذا امتبلء بعد ولال الراؼب:   
فراؼه عمٌب امتبلبه ، والثوب لتصوره بصورة المطن الجتماع أجزابه بعد تفرلها بالؽزل ، والثٌب من النساء 

ر تحصٌل نفع ٌثوب إلٌه لعودها إلى األٌمة ، والتثوٌب فً الصوت تردٌده ، والثواب والمثوبة فً الخٌ
ِ{]البمرة:   .(ٖ)بإحسانه" [، أضاؾ هللا الثواب إلى نفسه، ٖٓٔوفً لوله تعالى:}ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 :(ٗ)وجعلها من عنده ألمرٌن

أحدهما: أنها تكون أعظم مما ٌتصوره العبد؛ ألن العطاء من العظٌم عظٌم؛ فالعطٌة على حسب المعطً؛ 
 الكرٌم كثٌرة. عطٌة البخٌل للٌلة؛ وعطٌة

 والثانً: اطمبنان العبد على حصولها؛ ألن هللا سبحانه وتعالى ال ٌخلؾ المٌعاد.
[،لو كانوا ٌعلمون  "أن ثواب هللا إٌاهم على ذلن خٌر لهم، ٖٓٔلَْو كانُوا ٌَْعلَُموَن{]البمرة: لوله تعالى:}  

 .(٘)من السحر ومما اكتسبوا به"

 .(ٙ)َملُوَن بِِعلِمهم، وٌعلمون حمٌمة ما فٌه الفضل"لال الزجاج:" أي لو كانوا ٌَعْ  

 .(2)لال الراؼب:أي:" ولو علموا لظهر لهم ذلن"  
 .(1)لال الزمخشري:أي" أّن ثواب َّللاَّ خٌر مما هم فٌه ولد علموا ، ولكنه جهلهم لترن العمل بالعلم"  

 .(5)لعدم العمل بموجب العلم"لال أبو السعود:" أي أن ثواب هللا خٌر. وإنما نسبوا إلى الجهل   
لَُهم لترن التدبر، أو العمل بالعلم"   .(ٓٔ)لال البٌضاوي:ولد علموا، لكنه َجهَّ
لَُهم، لما تركوا العمل بالعلم"   .(ٔٔ)لال النسفً:" َجهَّ
لال المراؼً:" أي: إنهم لٌسوا على شىء من العلم الصحٌح ، إذ لو كان كذلن لظهرت نتابجه فً أعمالهم ،  

وآلمنوا بالنبً صلى َّللّا علٌه وسلم واتبعوه وصاروا من المفلحٌن لكنهم ٌتبعون الظن وٌعتمدون على التملٌد ، 
 .(ٕٔ)ومن جّراء هذا خالفوا الكتاب وساروا وراء أهوابهم وشهواتهم فولعوا فً الضبلل البعٌد"

إلٌمانهم على سبٌل المجاز عن إرادة َّللاَّ  لال الزمخشري:" وٌجوز أن ٌكون لوله }َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا{ تمنٌا 
 .(ٖٔ)إٌمانهم واختٌارهم له، كؤنه لٌل ولٌتهم آمنوا : ، ثم ابتدئ لمثوبة من عند َّللاَّ خٌر"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: سعة حلم هللا، حٌث ٌعرض علٌهم اإلٌمان، والتموى؛ لموله تعالى: } ولو أنهم آمنوا واتموا  -ٔ

، وفٌما ٌستمبل؛ وهذه من سنته سبحانه وتعالى أن ٌعرض التوبة على المذنبٌن؛ انظر إلى { ٌعنً فٌما مضى
                                                                                                                                                                                                       

ثاب(، "المفردات"  -)مادة ٖٙٗ/ ٔ، "تهذٌب اللؽة" ٕٙٓ/ ٔ، و"معانً المرآن" للزجاج ٕٗٔ/ٖالبسٌط:  ( انظر: التفسٌرٔ)
 ، ولال: الثاء والواو والباء لٌاس صحٌح من أصل واحد وهو العود والرجوع.5ٖٖ/ ٔ، "مماٌٌس اللؽة" 15للراؼب األصبهانى 

 .1٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .1ٕٔ/ٔهانً: ( تفسٌر الراؼب األصفٖ)
 .2ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .1٘ٗ-2٘ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .12ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٖ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: 1)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 5)
 .51/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .1ٓ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖٔ)
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َحِرٌِك{ ]البروج : }إِنَّ الَِّذٌَن فَتَنُوا اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ لَْم ٌَتُوبُوا فَلَُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعذَاُب الْ  لوله تعالى:
لون أوٓٔ  لٌاءه، ثم ٌعرض علٌهم التوبة؛ لموله تعالى: }ثُمَّ لَْم ٌَتُوبُوا{.[، ٌَُحّرِ

ٌٌْر لَْو َكانُوا  ومنها: أن اإلٌمان ٌُنال به ثواب هللا؛ لموله تعالى: -ٕ ِ َخ }َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّمَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 [.ٌَْٖٓٔعلَُموَن{ ]البمرة : 

ِ  ومنها: أن ثواب -ٖ هللا خٌر لمن آمن واتمى من الدنٌا؛ لموله تعالى: }َوَلْو أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّمَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
ٌٌْر{، أي خٌر من كل شًء؛ لال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص: "لموضع سوط فً الجنة خٌر من الدنٌا، وما فٌها"  .(ٔ)َخ

لى عن الناصحٌن لمن تمنوا أن ٌكون لهم مثل ما لمارون: }َولَاَل الَِّذٌَن أُوتُوا وٌإخذ منها: ومن لوله تعا -ٗ
اِبُروَن{ ]المصص :  ٌٌْر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َواَل ٌَُلمَّاَها إِالَّ الصَّ ِ َخ ٌْلَكُْم ثََواُب َّللاَّ [، أّن التموى هً 1ٓاْلِعْلَم َو

 العمل الصالح..
الء الٌهود، واختٌارهم لما فٌه الكفر من تعلم السحر فعُل الجاهل؛ لموله تعالى: }لَْو َكانُوا ومنها: أن فعل هإ -٘

 ٌَْعلَُموَن{.

 المرآن
 [ٗٓٔ({ ]البمرة : ٗٓٔ}ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تَمُولُوا َراِعنَا َولُولُوا اْنظُْرنَا َواْسَمعُوا َوِلْلَكافِِرٌَن َعذَاٌب أَِلٌٌم )

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تمولوا للرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: راعنا، أي: راعنا سمعن، فافهم عنا وأفهمنا؛ ألن الٌهود كانوا 

بدال منها:  -أٌها المإمنون -ٌمولونها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌلوون ألسنتهم بها، ٌمصدون سبَّه ونسبته إلى الرعونة، ولولوا
ْدنا، وهً تإدي المعنى المطلوب نفسه واسمعوا ما ٌتلى علٌكم من كتاب ربكم انظرنا ، أي انظر إلٌنا وتعهَّ

 وافهموه. وللجاحدٌن عذاب موجع.
 : سبب النزول

لال ابن عباس فً رواٌة عطاء: "وذلن أن العرب كانوا ٌتكلمون بها، فلما سمعتهم الٌهود ٌمولونها   
أعجبهم ذلن وكان }راعنا{ فً كبلم الٌهود سبا لبٌحا فمالوا: إنا كنا نسب دمحما سرا فاآلن أعلنوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -للنبً 

فٌمولون: ٌا دمحم }راعنا{ وٌضحكون ففطن بها رجل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -السب لدمحم ألنه من كبلمهم، فكانوا ٌؤتون نبً هللا 
ٌهود ولال: ٌا أعداء هللا علٌكم لعنة هللا والذي نفس دمحم من األنصار وهو سعد بن عبادة وكان عارفا بلؽة ال

بٌده لبن سمعتها من رجل منكم ألضربن عنمه فمالوا: ألستم تمولونها له؟ فؤنزل هللا تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا 

 .(ٔ)ال تمولوا راعنا{ اآلٌة" "
 .(ٕ)ي: ٌا أٌها الذٌن آمنوا باّّل وصدلوا رسوله"[، " أٗٔلوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة:    
 .(ٖ)لال الصابونً:" هذا نداء من هللا جل شؤنه للمإمنٌن ٌخاطبهم فٌه"    
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان على شرٌفها     

 .(ٗ)وأمٌرها"

كما أن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ   
اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن فواته نمص فً اإلٌمان؛ لال ابن 

                                                             
(ٔ) : فضل رباط ٌوم فً 2ٖ، كتاب الجهاد والسٌر، باب ٕٖٕ؛ وأخرجه البخاري ص1ٖٖٕٔ، حدٌث رلم ٖٖٓ/٘أخرجه أحمد  

.15ٕٕسبٌل هللا، حدٌث رلم   
، لواه 52ٔ/ٔ(:ص5ٖٓٔ، ونحوه ابن أبً حاتم:)ٔٙٗ/ٕ(:ص2ٖٖٔ، وأخرجه ابن جرٌر)ٖٗ-ٖٖ( أسباب النول للواحدي: ٔ)

، عن لتادة بمعناه. وهو ٓٙٗ/ٕ(:ص2ٕ5ٔوما بعدها،  وٌشهد له: ما أخرجه الطبري) ٖٖٗ/ٔالحافظ ابن حجر فً "العجاب" :
 مرسل صحٌح اإلسناد.

 .12ٗ/ٕ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٖٗ/ٔٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .2٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
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ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن  آَمنُوا{ فؤرعها سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر مسعود رضً هللا عنه: "إذا سمعت هللا ٌمول: }
 .(ٔ)(ٕ)ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

 .(ٕ)ال تمولوا عند مخاطبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص راعنا" [، أي:"ٗٓٔاَل تَمُولُوا َراِعنَا{]البمرة: لوله تعالى:}  
نهى سبحانه الصحابة عن كلمة كانت تدور على ألسنتهم ، حٌن خطابهم النبً صلى  لال المراؼً:"  

َّللّا علٌه وسلم وهى كلمة )راِعنا( ومعناها راعنا سمعن : أي اسمع لنا ما نرٌد أن نسؤلن عنه ونراجعن المول 
 .(ٖ)لنفهمه عنن"

ٌسخروا من لول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وما ٌدعوهم لال الحسن:" الراعن من المول: السخري منه، نهاهم هللا عز وجل أن    
 .(ٗ)إلٌه من اإلسبلم"

ولال أبو صخر:" كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المإمنٌن فمالوا: أرعنا سمعن  
 .(٘)فؤعظم هللا رسوله أن ٌمال ذلن له"

 .(ٙ) ٌهوالراعن: األحمك، واألرعن: مبالؽة ف   
لال ابن عطٌة:" }راعنا{، من المراعاة بمعنى فاعلنا، أي أرعنا نرعن، وفً هذا جفاء أن ٌخاطب به أحد  

نبٌه، ولد حض هللا تعالى على خفض الصوت عنده وتعزٌره وتولٌره، فمال من ذهب إلى هذا المعنى إن هللا 
اآلٌة على هذا التؤوٌل، بل هو نهً عن كل تعالى نهى المإمنٌن عنه لهذه العلة، وال مدخل للٌهود فً هذه 

مخاطبة فٌها استواء مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص. ولالت طابفة: هً لؽة كانت األنصار تمولها، فمالها رفاعة بن زٌد بن 
ٌّا بلسانه وطعنا كما كان ٌمول: }اسمع ؼٌر مسمع{]النساء: مإمنٌن أن تمال [، فنهى هللا الٙٗالتابوت للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ل

 .(2)هذه اللفظة"

لال ابن عطٌة:"وولؾ هذه اللؽة على األنصار تمصٌر، بل هً لؽة لجمٌع العرب فاعل من المراعاة.   
فكانت الٌهود تصرفها إلى الرعونة، ٌظهرون أنهم ٌرٌدون المراعاة وٌبطنون أنهم ٌرٌدون الرعونة التً هً 

ة على هذا التؤوٌل ناسخة لفعل لد كان مباحا ولٌس فً هذه اآلٌة الجهل، وحكى المهدوي عن لوم أن هذه اآلٌ
 .(1)شروط النسخ ألن األول لم ٌكن شرعا متمررا"

لال الراؼب:" الراعً : حفظ الؽٌر فً أمر ٌعود بمصلحته ، ومنه : رعً الؽنم ، ورعً الوالً الرعٌة ،    
 .(5)رعٌت النجوم إذا رالبتها"وعنه نمل : أرعٌته سمعً ، وتشبٌهاً برعً الؽنم لٌل : 

 :(ٓٔ)[، على وجهٌنٗٓٔ{]البمرة:اَل تَمُولُوا َراِعنَا ولد اختلؾ أهل العلم فً تفسٌر لوله :}   

 .(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)أحدهما: أي: ال تمولوا خبلفا. لاله عطاء
 .(ٖٔ)تنوٌن"لال الراؼب: وأسترذل هذا الوجه ، ألنه لو كان كما لال لكان فً المراءة }رعناً{، بال  

 .(ٖ)، والضحان(ٕ)، ومجاهد(ٔ)والثانً: ٌعنً ارعنا سمعن ، أي اسمع منا ونسمع منن ، وهذا لول ابن عباس
                                                             

(ٕ) .5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأبً حاتم) أخرجه ابن   
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .1ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .1ٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)

.52ٔ/ٔ(:ص ٔٗٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)  
.52ٔ/ٔ(:ص ٕٗٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)  

، ٕٕٗ/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 1ٕٓٔبادي: ، الماموس المحٌط للفٌروز إٕٓ٘ٔ-ٕٕٗٔ/٘( انظر: الصحاح للجوهري: ٙ)
. 5ٖٗ/ٔروح المعانً لؤللوسً:   

 .15ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .15ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5)
 .ٓٙٗ-5٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .5٘ٗ/ٕ(:ص2ٕٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5٘ٗ/ٕ(:ص2ٕٗٔ(، و)2ٕٖٔ(، و)2ٕٕٔ(، و)2ٕٔٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٕٔ)
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ)
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[، ٗٓٔ{]البمرة:َراِعنَاواختلؾ أهل التفسٌر فً السبب الذي من أجله نهى هللا المإمنٌن أن ٌمولوا }  
 :(ٗ)على وجوه

على وجه االستهزاء والسب ؛ كما لالوا سمعنا وعصٌنا  -ملسو هيلع هللا ىلص -ل هللاأحدها : أنها كلمة كانت الٌهود تمولها لرسو
ًَ المسلمون عن لولها ، وهذا لول ابن عباس ً بؤلسنتهم ، فَنُِه ٌّا ، (ٙ)ولتادة (٘)، واسمع ؼٌر مسمع ، وراعنا ل

 .(1)، وابن زٌد(2)وعطٌة
، (5)، فنهاهم هللا فً اإلسبلم عنها. وهذا لول عطاء والثانً: أنها كلمة ، كانت األنصار فً الجاهلٌة تمولها

 .(ٔٔ)، وابن جرٌج(ٓٔ)وأبً العالٌة
ًَ المسلمون عن ذلن ،  والثالث: أن المابل لها ، كان رجبلً من الٌهود دون ؼٌره ، ٌمال له رفاعة بن زٌد ، فَنُِه

 .(ٕٔ)وهذا لول السدي
لكونه مفاعلة متضمنة لمعنى المساواة بٌن المخاطب والرابع: ولٌل : إنما نهوا عن لولهم : " راعنا " 

ٌْنَكُْم َكُدَعاِء بَْعِضكُْم بَْعًضا{ ، وكموله : }وَ  سُوِل بَ اَل والمخاطب ، فؤمروا بتولٌره ، كما لال }اَل تَْجعَلُوا ُدَعاَء الرَّ
 .(ٖٔ)-ضً هللا عنهر -تَْجَهُروا لَهُ بِاْلمَْوِل َكَجْهِر بَْعِضكُْم ِلبَْعٍض{ ، وذلن عن ابن عباس

، ولد فسرها مجاهد: ال تمولوا (ٗٔ)لال ابن حجر: "إنما نهوا عن ذلن؛ ألنها كلمة تمتضً المساواة  
 .(ٙٔ)"(٘ٔ)اسمع منا ونسمع منن

والراجح فً هذه المسؤلة أن ٌمال : بؤن هللا جل ثناإه لد أمر المإمنٌن بتولٌر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص وتعظٌمه،   
خٌروا لخطابه من األلفاظ أحسنها، ومن المعانً أرلها، فكان من ذلن لولهم : )راعنا( لما فٌه وأمرهم أن ٌت

، إذ كانت المفاعلة ال تكون إال من اثنٌن، كما ٌمول المابل : " عاطنا، (2ٔ)من احتمال معنى : ارعنا نرعان
، فكذلن نهى هللا عز وجل المإمنٌن أن ٌمولوا : راعنا، (1ٔ)وحادثنا، وجالسنا "، بمعنى : افعل بنا ونفعل بن

لما كان لول المابل : راعنا، محتمبل أن ٌكون بمعنى احفظنا ونحفظن، وارلبنا ونرلبن. من لول العرب 
ومحتمبل أن ٌكون بمعنى : أَْرعنا سمعن، من لولهم:  -بعضهم لبعض : رعان هللا: بمعنى حفظن هللا وكؤلن 

                                                                                                                                                                                                       

 .ٓٙٗ/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٓٙٗ/ٕ(:ص2ٕٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٓٙٗ/ٕ(:ص2ٕ2ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٔٙٗ/ٕ(:ص2ٖٔٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٘)
 .ٓٙٗ/ٕ(:ص2ٕ1ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٓٙٗ/ٕ(:ص2ٕ5ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٔٙٗ/ٕ(:ص2ٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٕ(:ص2ٖ٘ٔ(، و)2ٖٗٔ(، و)2ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٙٗ/ٕ(:ص2ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ:ص(2ٖ2ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٕ(:ص2ٖ1ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 . 1ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ)
، وانظر: ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٔفً تفسٌر هذه اآلٌة ٌمرب كثٌراً من كبلم السمٌن فً الدر المصون: -رحمه هللا تعالى-( كبلم الحافظٗٔ)

. 1ٖٖ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٖٔ/ٔالمحرر الوجٌز البن عطٌة:   
. ٓٙٗ/ٕ(:ص 2ٕٙٔ( تفسٌر الطبري)٘ٔ)  

 ٖٔ/1(الفتح: ٙٔ)
تفهم عنا. فنهى هللا تعالى ذكره أصحاب دمحم أن ٌمولوا ذلن كذلن، وأن ٌفردوا مسؤلته (ومعنى : أرعنا سمعن، حتى نفهمن و2ٔ)

بانتظارهم وإمهالهم، لٌعملوا عنه بتبجٌل منهم له وتعظٌم، وأن ال ٌسؤلوه ما سؤلوه من ذلن على وجه الجفاء والتجهم منهم له، 
ٌَْر ُمْسَمعٍ َوَراِعنَا{ ]النساء :  وال بالفظاظة والؽلظة، تشبها منهم بالٌهود فً خطابهم نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص، بمولهم له : }َواْسَمْع َؼ

 [.٘ٙٗ/ٕ[.]انظر: تفسٌر الطبري:ٙٗ
 ٘ٙٗ-ٗٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٔ)



ٕٗٓ 

 

ٕٗٓ 

 

سمعً ِرعاء أو مراعاة، بمعنى : فرؼته لسماع كبلمه، كما لال األعشى  -أو راعٌته  -ء أرعٌت سمعً إرعا
 :(ٔ)مٌمون بن لٌس

 ٌُْرِعً إلى لول سادات الرجال إذا       أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا 
 ٌعنً بموله )ٌرعى(، ٌصؽً بسمعه إلٌه مفرؼه لذلن.

 [، على وجوه:ٗٔمُولُوا َراِعَنا{]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله تعالى:} اَل تَ   
 .(ٕ)األول: }ّراعنِا{، بؽٌر تنوٌن على أنه فعل أمر من المراعاة، وهً لراءة الجمهور 

والثانً: }ال تَمُولُوا َراعُوَنا{، لرأ بها أبً بن كعب وزر بن حبٌش واألعمش،  وهً بلفظ الجمع وكذا فً 
 .(ٗ)نا(، وفٌه أٌضاً )أرعو(ٖ)مصحؾ ابن مسعود

لال ابن عطٌة:" وهً شاذة، ووجهها أنهم كانوا ٌخاطبون النبً ملسو هيلع هللا ىلص كما تخاطب الجماعة، ٌظهرون   
 .(٘)بذلن إكباره وهم ٌرٌدون فً الباطن فاعوال من الرعونة"

أبً لٌلى والثالث: ولرئ :}ال تمولوا راعنا{ بالتنوٌن، وهً لراءة الحسن بن أبً الحسن وأبً حٌوة  وابن 
 .  (ٙ)وابن محٌصن واألعمش، بمعنى: ال تمولوا لوال راعناً، من: الرعونة، وهً الحمك والجهل

لال ابن عطٌة:" وهذا محمول على أن الٌهود كانت تموله فنهى هللا تعالى المإمنٌن عن المول المباح   
 .(2)دون تنوٌن"« راعنا»ٌمولون سد ذرٌعة لببل ٌتطرق منه الٌهود إلى المحظور، إذ المإمنون إنما كانوا 

لال الطبري:" وهذه لراءة]أي بالتنوٌن[ لمراء المسلمٌن مخالفة، فؽٌر جابز ألحد المراءة بها لشذوذها   
 .(1)وخروجها من لراءة المتمدمٌن والمتؤخرٌن، وخبلفِها ما جاءت به الحجة من المسلمٌن"

 .(5)[، أي ولكن لولوا "انتظرنا وارتمبنا"ٗٓٔاْنظُْرَنا{]البمرة:لوله تعالى:}َولُولُوا   
 .(ٓٔ)لال أبو صخر:" أمرهم هللا أن ٌمولوا: }انظرنا{، لٌعزروا رسوله وٌولروه" 

لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً إذا أردتم من الرسول أن ٌنتظركم فبل تمولوا: }راعنا{ ؛ ولكن لولوا:   
ا بمعنى االنتظار، كما فً لوله تعالى: }هل ٌنظرون إال أن ٌؤتٌهم هللا فً }انظرنا{ : فعل طلب؛ و"النظر" هن

 .(ٔٔ)[ ، أي ما ٌنتظر هإالء"ٕٓٔظلل من الؽمام{ ]البمرة: 
لال ابن عطٌة: أي:"انتظرنا وأمهل علٌنا، وٌحتمل أن ٌكون المعنى تفمدنا من النظر، وهذه لفظة   

المعنٌٌن، والظاهر عندي استدعاء نظر العٌن الممترن بتدبر الحال، وهذا هو مخلصة لتعظٌم النبً ملسو هيلع هللا ىلص على 
 .(ٕٔ)معنى }راِعنا{، فبدلت للمإمنٌن اللفظة لٌزول تعلك الٌهود"

 .(ٔ)لال الطبري: أي: "ولولوا ٌا أٌها المإمنون لنبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص : انظرنا وارلبنا، نفهم ونتبٌن ما تمول لنا"  

                                                             

 ، وهً فً هوذة بن علً كما سلؾ . ٌمول لبله :1ٙ(دٌوانه : ٔ)
 لوراد والشرعاٌا هوذ ، ٌا خٌر من ٌمشً على لدم      بحر المواهب ل 

 وابتدع : أحدث ما شاء .
، الدر المصون للسمٌن: 1ٖٖ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 15ٔ/ٔ، المحرر الوجٌز: 11ٔ/ٔ( نظر: معانً المرآن للزجاج: ٕ)

وؼٌرها.  ٖٖٔ/ٔ  
، وتفسٌر ٕٖٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن الحلبً: 1ٖٖ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 15ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖ)

. ٓٙ/ٕالمرطبً:   
. ٓٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٖٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن الحلبً: 1ٖٖ/ٔ( انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٗ)  

 .15ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
، ٕٙٔ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٖٖٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز البن عطٌة: 1ٖٖ/ٔ( انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٙ)

، البحر المحٌط ألبً ٕٖٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 11ٔ/ٔ، معانً المرآن للزجاج: ٓٙوتفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 
، وؼٌرها. 1ٖٖ/ٔحٌان:   

 .15ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .ٙٙٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .51ٔ/ٔ(:ص٘ٗٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .15ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)



ٕٗٔ 

 

ٕٗٔ 

 

 : (ٕ)ه: نظرت الرجل أنظره نظرة ، بمعنى انتظرته ورلبته، ومنه لول الحطٌبةٌمال من   
 ولد نََظرتكُم أَْعشاء صادرةٍ        للِخمس، طال بها َحْوزي وتَْنساسً 

ِمْن نُوِركُْم{  ومنه لول هللا عز وجل : }ٌَْوَم ٌَمُوُل اْلُمَنافِمُوَن َواْلُمنَافَِماُت ِللَِّذٌَن آَمنُوا اْنُظُروَنا نَْمتَبِسْ   
 .(ٖ)[، ٌعنً به : انتظرونأٖ]الحدٌد : 

  [، على وجهٌن:ٗٓٔواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َولُولُوا اْنظُْرنَا{]البمرة: 
 .(ٗ)أحدهما: أن معناه: "اسمع منا". أخرجه ابن أبً حاتم عن مجاهد وعطاء

 .(٘)والثانً: "أفهمنا ٌا دمحم، بٌّن لنا".لاله مجاهد

ولرأ األعمش وؼٌره }أنظرنا{، بمطع األلؾ وكسر الظاء، ولرئ }أنظرونا{، بمعنى: أخرنا وأمهلنا   
[، أي 25، كما لال هللا جل ثناإه : }َلاَل َرّبِ فَؤَْنِظْرِنً إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن{] ص : (ٙ)حتى نفهم عنن ونتلمى منن

 . (2)أخرنً
كذلن فً هذا الموضع، ألن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إنما أمروا لال الطبري: "وال وجه لمراءة ذلن   

ال بالتؤخر عنه، وال بمسؤلته  -بالدنو من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، واالستماع منه، وإلطاؾ الخطاب له، وخفض الجناح 
من لوله : }انظرنا{، ولم  من المراءة لراءة من وصل األلؾ -إْذ كان ذلن كذلن  -تؤخٌرهم عنه. فالصواب 
 .(1)ٌمطعها بمعنى : انتظرنا"

والمراءة الصحٌحة، هً :}ولولوا انظرنا{، بوصل)األلؾ( بمعنى : انتظرنا، إلجماع الحجة على   
 .(5) تصوٌبها، ورفضهم ؼٌرها من المراآت، وهللا أعلم

 .(ٓٔ)ولبول" [، " أي اسمعوا سماع استجابة،ٗ-ٔلوله تعالى: }َواْسَمعُوا{]البمرة:  
 .(ٔٔ)لال الحسن:" أمرهم أن ٌسمعوا لوله، وٌمبلوا عنه فؤبوا ذلن وعصوا ربهم" 

لال الواحدي:" أي: أطٌعوا، أو اتركوا هذه الكلمة، فسّمى الطاعة سمعًا؛ ألن الطاعة تحت   
 .(ٕٔ)السمع"

                                                                                                                                                                                                       

 .2ٙٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
، وٌمدح بؽٌض بن عامر من  ، واللسان )نظر( )حوز( )نس( )عشا( . من لصٌدة ٌهجو بها الزبرلان ابن بدر ٖ٘"( دٌوانه : ٕ)

شماس . واألعشاء جمع عشى )بكسر فسكون( : وهو ما تتعشاه اإلبل . والصادرة : اإلبل التً تصدر عن الماء . والخمس : 
من أظماء اإلبل ، وهو أن تظل فً المرعى بعد ٌوم ورودها ثبلثة أٌام ، ثم ترد فً الرابع . والحوز : السوق اللٌن ، حاز اإلبل 

ها سولا روٌدا . والتنساس والنس ، مصدر لولن : نس اإلبل بٌنها : سالها سولا شدٌدا لورود الماء . وٌروى " إٌتاء : سال
صادرة " . واإلٌتاء مصدر آنٌت الشًء : إذ أخرته . ٌمول للزبرلان ، حٌن نزل بداره ، ثم تحول عنها إلى دار بؽٌض )انظر 

( : انتظرت خٌركم انتظار اإلبل الخوامس لعشابها . وذلن أن اإلبل إذا صدرت 51 - 5ٙخبرهما فً طبمات فحول الشعراء : 
تعشت طوٌبل ، وفً بطونها ماء كثٌر ، فهً تحتاج إلى بمل كثٌر . ٌصؾ طول انتظاره حٌن ال صبر له على طول االنتظار . 

 بؽٌتها ... والعد ، فإنن أنت الطاعم الكاسًولد شكاه الزبرلان إلى عمر لهذه المصٌدة ، ولموله فٌها : دع المكارم ال ترحل ل
 (.1ٙٗ/ٕ)انظر: تفسٌر الطبري: 

 .1ٙٗ-2ٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .52ٔ/ٔ(:صٖٗٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .51ٔ/ٔ(:صٗٗٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .15ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٙ)
 .1ٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .1ٙٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .5ٙٗ-1ٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .51ٔ/ٔ(:ص2ٗٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)



ٕٕٗ 

 

ٕٕٗ 

 

ً علٌكم من المسابل لال النسفً:" وأحسنوا سماع ما ٌكلمكم به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم وٌلم  
بآذان واعٌة وأذهان حاضرة حتى ال تحتاجوا إلى االستعادة وطلب المراعاة ، أو واسمعوا سماع لبول وطاعة 

 .(ٔ)وال ٌكن سماعكم كسماع الٌهود حٌث لالوا سمعنا وعصٌنا"
 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن:"ٌعنً: اسمعوا ما تإمرون به فافعلوه، وما تنهون عنه فاتركوه" 
الماسمً:" أي لولوا ما أمرتكم به، وامتثلوا جمٌع أوامري، وال تكونوا كالٌهود، حٌث لالوا سمعنا لال  

 .(ٖ)وعصٌنا"
لال البٌضاوي: أي :" وأحسنوا االستماع حتى ال تفتمروا إلى طلب المراعاة، أو واسمعوا سماع لبول ال  

 .(ٗ)ما نهٌتم عنه" كسماع الٌهود، أو واسمعوا ما أمرتم به بجد حتى ال تعودوا إلى
لال الزمخشري: أي :" وأحسنوا سماع ما ٌكلمكم به رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ علٌه وسلم وٌلمى علٌكم من المسابل  

بآذان واعٌة وأذهان حاضرة ، حتى ال تحتاجوا إلى االستعانة وطلب المراعاة ، أو واسمعوا سماع لبول 
ث لالوا : سمعنا وعصٌنا ، أو واسمعوا ما أمرتم به بجّد حتى وطاعة ، وال ٌكن سماعكم مثل سماع الٌهود حٌ

 .(٘)ال ترجعوا إلى ما نهٌتم عنه ، تؤكٌدا علٌهم ترن تلن الكلمة"
 .(ٙ)لال ابن عطٌة:" ولما نهى هللا تعالى فً هذه اآلٌة وأمر، حض بعد على السمع الذي فً ضمنه الطاعة" 

سبلمة الحاسة أمر ضروري خارج عن لدرة البشر، فبل ٌجوز لال الرازي: " فحصول السماع عند  لالا
 ولوع األمر به، فإذن المراد منه أحد أمور ثبلثة:

 أحدها: فرؼوا أسماعكم لما ٌمول النبً علٌه السبلم حتى ال تحتاجوا إلى االستعادة.
 صٌنا.وثانٌها: اسمعوا سماع لبول وطاعة وال ٌكن سماعكم سماع الٌهود حٌث لالوا: سمعنا وع 

وثالثها: اسمعوا ما أمرتم به حتى ال ترجعوا إلى ما نهٌتم عنه تؤكٌدا علٌهم، ثم إنه تعالى بٌن ما للكافرٌن من 
العذاب األلٌم إذا لم ٌسلكوا مع الرسول هذه الطرٌمة من اإلعظام والتبجٌل واإلصؽاء إلى ما ٌمول والتفكر فٌما 

 .(2)ٌمول"
[، "أي وللٌهود الذٌن نالوا من الرسول وسّبوه، عذاب َٗٓٔعذَاٌب أَِلٌٌم{]البمرة: لوله تعالى:} َوِلْلَكافِِرٌنَ   

 .  (1)ألٌم موجع"
 .(5)لال البٌضاوي:" ٌعنً الذٌن تهاونوا بالرسول علٌه السبلم وسبوه" 
 .(ٓٔ)لال لتادة:" }عذاب ألٌم{، أي موجع" 

 .(ٔٔ)ا، وهو المإلم"لال ابن عطٌة:" وأعلَم أن لمن خالؾ أمره فكفر عذابا ألٌم  
لال المراؼً:" الكافرون هنا هم الٌهود ، وفً التعبٌر به إٌماء إلى أن ما صدر منهم من سوء األدب فً  

خطابه صلى َّللّا علٌه وسلم كفر ال شّن فٌه ، ألن من ٌصؾ النبً صلى َّللّا علٌه وسلم بؤنه شّرٌر ، فمد أنكر 
 .(ٕٔ)فعل ذلن فمد كفر واستحك العذاب األلٌم" نبّوته وأنه موحى إلٌه من لبل ربه ، ومتى

                                                             

 . 1ٓ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔ)
 .5ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .5ٖٙ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .55-51/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .2٘ٔ-2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .5ٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٕ٘ٓ/ٖ( تفسٌر الرازي: 2)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .55/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5)
 .51ٔ/ٔ(:ص1ٗٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٓٙ/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: 5ٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .1٘ٔ-1ٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٕٔ)
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لال الماسمً:" أي الٌهود الذي توسلوا بمولكم المذكور إلى التهاون بممام رسول هللا صّلى هللا علٌه وسلّم َعذاٌب  
أَِلٌٌم لما اجترءوا علٌه من العظٌمة، وهو تذٌٌل لما سبك، فٌه وعٌد شدٌد لهم، ونوع تحذٌر للمخاطبٌن عما 

ٌَمُولُوَن نهوا  فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعِه َو عنه. وهذه اآلٌة نظٌر لوله تعالى فً سورة النساء:}ِمَن الَِّذٌَن هاُدوا ٌَُحّرِ
ٌِن، َولَْو أَنَُّهْم لالُو ٌَْر ُمْسَمعٍ َوراِعنا لًٌَّا بِؤَْلِسنَتِِهْم َوَطْعناً فًِ الّدِ ٌْنا َواْسَمْع َؼ ا َوأََطْعنا َواْسَمْع ا َسِمْعنَسِمْعنا َوَعَص

ُ بِكُْفِرِهْم َفبل ٌُْإِمنُوَن إِالَّ لَِلٌبًل{]النساء ٌْراً لَُهْم َوأَْلَوَم َولِكْن لَعَنَُهُم َّللاَّ [ ، ومن لٌّهم ما جاء ٙٗ: َواْنظُْرنا لَكاَن َخ
 (ٔ)«السام علٌكم»فً الحدٌث أنهم كانوا إذا سلموا ٌمولون 

، وإنما ٌستجاب لنا فٌهم، وال ٌستجاب لهم « وعلٌكم»أن نزد علٌهم ب  والسام هو الموت، ولهذا أمرنا
 .(ٕ)فٌنا"

 :(ٖ)ٌمول اإلمام المرطبً: فً هذه اآلٌة دلٌبلن  
أحدهما: تجنب األلفاظ المحتملة التً فٌها التعرٌض للتنمٌص والؽض، وٌخرج من هذا فهم المذؾ بالتعرٌض، 
وذلن ٌوجب الحد عندنا خبلفا ألبً حنٌفة والشافعً وأصحابهما حٌن لالوا: التعرٌض محتمل للمذؾ وؼٌره، 

 والحد مما ٌسمط بالشبهة. 
وحماٌتها، وهو مذهب مالن وأصحابه وأحمد بن حنبل فً رواٌة عنه، ولد دل  (ٗ)والثانً: التمسن بسد الذرابع

على هذا األصل الكتاب والسنة. والذرٌعة عبارة عن أمر ؼٌر ممنوع لنفسه ٌخاؾ من ارتكابه الولوع فً 
 ممنوع.

علم هللا ذلن أما الكتاب: فهذه اآلٌة، ووجه التمسن بها أن الٌهود كانوا ٌمولون ذلن وهً سب بلؽتهم، فلما  
ِ فٌََسُبُّو ا منهم منع من إطبلق ذلن اللفظ، ألنه ذرٌعة للسب، ولوله تعالى : }َوال تَسُبُّوا الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌِْر ِعْلٍم{ ]األنعام :  َ َعْدواً بِؽَ ُهْم [ فمنع من سب آلهتهم مخافة ممابلتهم بمثل ذلن، ولوله تعالى : } َواْسؤَلْ 1َّٓٔللاَّ

                                                             

 .ٕٕٕٗ/٘(:ص21ٙ٘صحٌح البخاري) (ٔ)
 .2ٖٓ-5ٖٙ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٕ)

 
 ٓٙ-2٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 ( ٌمول ابن المٌم : وإذا تؤملت الشرٌعة وجدتها لد أتت بسد الذرابع إلى المحرمات .ٗ)

 على وجه الممابلة.فنهى هللا عن سب آلهة المشركٌن ، لكونه ذرٌعة إلى أن ٌسبوا هللا تعالى عدواً وكفراً 
 عن لتل المنافمٌن مع ما فٌه من المصلحة لكونه ذرٌعة إلى التنفٌر ولول الناس : إن دمحماً ٌمتل أصحابه . وأمسن 

 ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطٌب والبخور ، ومنعهن من التسبٌح فً الصبلة لناببة تنوب بل جعل لهن التصفٌك .
 لزوجها امرأة ؼٌرها ، حتى كؤنه ٌنظر إلٌها .ونهى المرأة أن تصؾ 

 ونهى عن بناء المساجد على المبور ، ولعن فاعله .
 ونهى عن تعلٌه المبور وتشرٌفها وأمر بتسوٌتها .

ونهى عن الصبلة عند طلوع الشمس وعند ؼروبها ، لكون هاتٌن الولتٌن ولت سجود الكفار للشمس ، ففً الصبلة نوع تشبه بهم 
 . فً الظاهر

 ونهى عن التشبه بؤهل الكتاب وؼٌرهم من الكفار فً مواضع كثٌرة ، ألن المشابهة الظاهرة ذرٌعة إلى الموافمة الباطنة .
 وحرم الجمع بٌن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، لكونه ذرٌعة إلى لطٌعة الرحم .

ر ال ٌصلح ، لكون ذلن ذرٌعة ظاهرة إلى ولوع وأمر بالتسوٌة بٌن األوالد فً العطٌة ، وأخبر أن تخصٌص بعضهم بها جو
 العداوة بٌن األوالد ولطٌعة الرحم بٌنهم .

 ومنع من تجاوز أربع زوجات ، لكونه ذرٌعة ظاهرة إلى الجور ، وعدم العدل بٌنهن .
 ن أنزله .عن  الجهر بالمرآن بحضرة العدو ، لما فً ذلن ذرٌعة إلى سبهم للمرآن وم ومن ذلن : نهٌه سبحانه رسوله 

) راعنا ( مع لصدهم المعنى الصحٌح ، وهو المراعاة ، لببل ٌتخذ  ومن ذلن : أنه سبحانه نهى الصحابة أن ٌمولوا للنبً 
 الٌهود هذه اللفظة ذرٌعة إلى السب ، ولببل ٌتشبهوا بهم .

عة إلى االبتداع فً الدٌن ، ومن ذلن أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم ، وإفراد ٌوم الجمعة ، لببل ٌتخذ ذرٌ
 وتخصٌص زمان لم ٌخصه الشارع بالعبادة .

عن لتال األمراء والخروج على األبمة وإن ظلموا وجاروا ، ما ألاموا الصبلة ، سداً لذرٌعة الفساد العظٌم والشر  ونهى 
اؾ أضعاؾ ما هم علٌه ، واألمة فً الكبٌر بمتالهم كما هو الوالع ، فإنه حصل بسبب لتالهم والخروج علٌهم من الشرور أضع

 بماٌا تلن الشرور إلى اآلن .
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[ اآلٌة، فحرم علٌهم تبارن وتعالى الصٌد فً ٌوم َٖٙٔعِن اْلمَْرٌَِة الَِّتً َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر{ ]األعراؾ : 
السبت، فكانت الحٌتان تؤتٌهم ٌوم السبت شرعا، أي ظاهرة، فسدوا علٌها ٌوم السبت وأخذوها ٌوم األحد، 

ة وخنازٌر، وذكر هللا لنا ذلن معنى التحذٌر عن ذلن، ولوله وكان السد ذرٌعة لبلصطٌاد، فمسخهم هللا لرد
 [ ولد تمدم. ٖ٘تعالى آلدم وحواء : }َوال تَْمَرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ{ ]البمرة : 

وأما السنة: فؤحادٌث كثٌرة ثابتة صحٌحة، منها حدٌث عابشة رضً هللا عنها أن أم حبٌبة وأم سلمة   
ٌاها بالحبشة فٌها تصاوٌر ]فذكرتا ذلن[ لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : رضً هللا عنهن ذكرتا كنٌسة رأ

"إن أولبن إذا كان فٌهم الرجل الصالح فمات بنوا على لبره مسجدا وصوروا فٌه تلن الصور أولبن شرار 
وا برإٌة تلن الصور وٌتذكروا أحوالهم الصالحة . لال علماإنا : ففعل ذلن أوابلهم لٌتؤنس(ٔ)الخلك عند هللا" 

فٌجتهدون كاجتهادهم وٌعبدون هللا عز وجل عند لبورهم، فمضت لهم بذلن أزمان، ثم أنهم خلؾ من بعدهم 
خلوؾ جهلوا أؼراضهم، ووسوس لهم الشٌطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا ٌعبدون هذه الصورة فعبدوها، 

عن مثل ذلن، وشدد النكٌر والوعٌد على من فعل ذلن، وسد الذرابع المإدٌة إلى ذلن فمال :  فحذر النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ولال : "اللهم ال تجعل لبري وثنا ( ٕ)"اشتد ؼضب هللا على لوم اتخذوا لبور أنبٌابهم وصالحٌهم مساجد" 

 .(ٖ)ٌعبد"

                                                             

 .ٕٗٙ/ٔ(. فتح الباري: 2ٔٗ( صحٌح البخاري: كتاب الصبلة/ باب كٌؾ فرضت الصبلة فً اإلسراء: )ٔ)
 ( عن زٌد بن أسلم1٘باب جامع الصبلة، حدٌث ) - ٕٗكتاب لصر الصبلة فً السفر،  - 5( 2ٕٔ/ٔ(رواه مالن فً الموطؤ )ٕ)

( عن معمر عن زٌد بن 12٘ٔ، باب الصبلة على المبور برلم )ٙٓٗ/ٔعن عطاء بن ٌسار مرسبل. وعبد الرزاق فً المصنؾ )
( من طرٌك ابن عجبلن عن زٌد بن أسلم؛ فهو معضل عند ٖ٘ٗ/ٖ(. وابن أبً شٌبة )ٕٔٗ/ٕأسلم. وابن سعد فً الطبمات )

(. 2ٖٔ/2(. وأبونعٌم فً الحلٌة )ٕٙٗ/ٕفمد أخرجه أحمد ) -هللا عنه رضً  -هإالء، لكنه لد جاء موصوالً عن أبً هرٌرة 
 (. كلهم من طرٌك سفٌان بن عٌٌنة.ٕٗٓٔ(، حدٌث )٘ٗٗ/ٕوالحمٌدي )

مرفوعاً، وهذا  -رضً هللا عنه  -لال: حدثنا حمزة بن المؽٌرة الكوفً عن سهٌل بن أبً صالح عن أبٌه عن أبً هرٌرة         
 إسناد حسن.

حمزة بن المؽٌرة لال الحمٌدي فً شؤنه: وكان من سراة الموالً، ولعله من لول سفٌان. ولال أبوالنضر: كان رجل         
 الكوفة. ولال ابن معٌن: لٌس به بؤس.

 (.ٖٖٗ/ٔوذكره ابن حبان فً الثمات، تهذٌب الكمال )        
م الدستوابً حدثنً أبً ثنا ٌحٌى بن أبً كثٌر عن أبً ( من طرٌك عبد هللا بن هشا1ٖٕ/ٙورواه أبونعٌم فً الحلٌة )        

 سلمة عن أبً هرٌرة.
عن زٌد بن أسلم عن عطاء  -وهو ضعٌؾ  -( من طرٌك عمر بن صهبان ٕٕٓ/ٔورواه البزار كما فً كشؾ األستار )        

ر بن دمحم بن عبد هللا بن عمر بن ( أن البزار رواه من طرٌك عمٕٗ/٘بن ٌسار عن أبً سعٌد، وذكر ابن عبد البر فً التمهٌد )
الخطاب ثم صحح الحدٌث من طرٌك أبً سعٌد روي بإسناد إلى البزار، وساق إسناد البزار إال أنه لال: عمر بن دمحم بدل عمر 

 (.1ٖ٘/ٔبن صهبان فٌنظر. وعلى كل حال فالحدٌث صحٌح، انظر: الزرلانً )
(، طبعة دار إحٌاء ٗٔٗ(، طبعة مإسسة زاٌد آل نهٌان، ورلم)5ٖ٘رلم: )(هذا الحدٌث ٌروٌه اإلمام مالن فً " الموطؤ " ٖ)

"اللَُّهمَّ اَل تَْجعَْل  : التراث تحمٌك دمحم فإاد عبد البالً،  فً أوابل باب " جامع الصبلة "، عن عطاء بن ٌسار أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال
ِ عَ   ". َلى لَْوٍم اتََّخذُوا لُبُوَر أَْنِبٌَابِِهْم َمَساِجدَ لَْبِري َوثَنًا ٌُْعبَُد اْشتَدَّ َؼَضُب َّللاَّ

، ولكن ورد الحدٌث مسندا من حدٌث أبً هرٌرة رضً  وعطاء بن ٌسار لٌس من الصحابة ، بل من التابعٌن ، فحدٌثه مرسل
  لبور أنبٌابهم مساجد"، هكذا من دون كلمة ) ٌعبد(.هللا عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "اللهم ال تجعل لبري وثنا ، لعن هللا لوما اتخذوا 

( طبعة مإسسة الرسالة، ولال المحممون : إسناده لوي . وصححه الشٌخ األلبانً فً ٖٗٔ/ٕٔورواه اإلمام أحمد فً " المسند " )
( عن ٔٗٗ/ٕ" ) ( وإن كان لال الحافظ ابن رجب فً " فتح الباريٕٗكتاب " تحذٌر الساجد من اتخاذ المبور مساجد " )ص/

  ." حدٌث أبً هرٌرة : " بإسناد فٌه نظر
ان ٌدل هذا الحدٌث على حرمة بناء المساجد على المبور ، وحرمة لصد الصبلة إلى لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وحرمة كل األفعال التً ك

 . ٌفعلها الكفار عند أوثانهم من ذبح ونذر واتخاذ سرج ونحو ذلن
" الوثن : الصنم ، وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة ، أو ؼٌر ذلن من التمثال ، وكل ما  : ر رحمه هللاٌمول ابن عبد الب

 ٌعبد من دون هللا فهو وثن ، صنما كان أو ؼٌر صنم ؛ وكانت العرب تصلً إلى األصنام وتعبدها ، فخشً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على
ن األمم : كانوا إذا مات لهم نبً عكفوا حول لبره كما ٌصنع بالصنم ، فمال صلى أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى م

هللا علٌه وسلم : اللهم ال تجعل لبري وثنا ٌصلى إلٌه ، وٌسجد نحوه وٌعبد فمد اشتد ؼضب هللا على من فعل ذلن ، وكان رسول 
له ، الذٌن صلوا إلى لبور أنبٌابهم، واتخذوها لبلة ومسجدا ، كما هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌحذر أصحابه وسابر أمته من سوء صنٌع األمم لب
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 ٌمول: "الحبلل بٌّن والحرام بٌن وروى مسلم عن النعمان بن بشٌر لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  
وبٌنهما أمور متشابهات فمن اتمى الشبهات استبرأ لدٌنه وعرضه ومن ولع فً الشبهات ولع فً الحرام 

الحدٌث، فمنع من اإللدام على الشبهات مخافة الولوع فً  (ٔ)كالراعً ٌرعى حول الحمى ٌوشن أن ٌمع فٌه"
 المحرمات، وذلن سدا للذرٌعة. 

 .(ٕ)ل ملسو هيلع هللا ىلص : " ال ٌبلػ العبد أن ٌكون من المتمٌن حتى ٌدع ما ال بؤس به حذراً لما به البؤس"ولا  

                                                                                                                                                                                                       

من  صنعت الوثنٌة باألوثان التً كانوا ٌسجدون إلٌها وٌعظمونها ، وذلن الشرن األكبر ، فكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌخبرهم بما فً ذلن
 (.٘ٗ/٘"التمهٌد " ) .نتهىسخط هللا وؼضبه ، وأنه مما ال ٌرضاه خشٌة علٌهم من امتثال طرلهم " ا

ولٌس فٌه حكم أكثر من التحذٌر أن ٌُصلَّى إلى لبره ، وأن ٌتخذ مسجدا ، وفً ذلن أمر بؤن ال ٌعبد إال هللا وحده  " وٌمول أٌضا:
، وإذا صنع من ذلن فً لبره ، فسابر آثاره أحرى بذلن ، ولد كره مالن وؼٌره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التً بوٌع 

 (.ٖٓٙ/ٕاالستذكار " ) .حتها بٌعة الرضوان ، وذلن وهللا أعلم مخالفة لما سلكه الٌهود والنصارى فً مثل ذلن " انتهىت
ولد اتفك أبمة اإلسبلم على هذا المعنى :لال الشافعً رحمه  ": ولد نمل هذا الكبلم الحافظ ابن رجب رحمه هللا ، وأكده ، ثم لال

 . تى ٌتخذ لبره مسجدا ، خشٌة الفتنة علٌه وعلى من بعدههللا : وأكره أن ٌعظم مخلوق ح
 .ولال صاحب " التنبٌه " من أصحابه : أما الصبلة عند رأس لبر رسول هللا متوجها إلٌه فحرام

وجعلوها محدلة  لال المرطبً : بالػ المسلمون فً سد الذرٌعة فً لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فؤعلوا حٌطان تربته ، وسدوا الداخل إلٌها ،
بمبره ، ثم خافوا أن ٌتخذ موضع لبره لبلة إذ كان مستمبل المصلٌن ، فتتصور إلٌه الصبلة بصورة العبادة ، فبنوا جدارٌن من 
ركنً المبر الشمالٌٌن ، وحرفوهما حتى التمٌا على زاوٌة مثلث من ناحٌة الشمال ، حتى ال ٌتمكن أحد من استمبال لبره . ولهذا 

 (.ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٕفتح الباري " البن رجب ) ".لت عابشة :" ولوال ذلن ألبرز لبره"" انتهىالمعنى لا
ولد ذكر الماضً عٌاض رحمه هللا أن هذا الحدٌث كان دلٌل اإلمام مالن رحمه هللا على كراهة أن ٌمول المسلم : زرت لبر النبً 

 . نا ٌعبدملسو هيلع هللا ىلص . خشٌة أن ٌكون هذا الكبلم من اتخاذ المبر وث
إلضافته إلى لبر  -لول : زرت لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص  –األَْولى عندي أن منعَه وكراهة مالن له  " : ٌمول الماضً عٌاض رحمه هللا

 تجعل لبري وثنا ٌعبد بعدى ، اشتد ؼضب هللا على لوم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وأنه لو لال : زرنا النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌكرهه ، لموله ملسو هيلع هللا ىلص : ) اللهم ال
 (.1ٗ/ٕالشفا " ) ".اتخذوا لبور أنبٌابهم مساجد ( " انتهى
سبل مالن رحمه هللا تعالى عن الؽرٌب ٌؤتً لبر النبً كل ٌوم ، فمال  " (:٘ٗٗ-ٗٗٗ/1ٔوفً " البٌان والتحصٌل " البن رشد )

 "،  م ال تجعل لبري وثًنا ٌُعبد: ما هذا من األمر ، وذكر حدٌث : "الله
لال ابن رشد : فٌُكره أن ٌُكثر المرور به ، والسبلم علٌه ، واإلتٌان كل ٌوم إلٌه لببل ٌُجعل المبر بفعله ذلن كالمسجد الذي ٌإتى 

 .تهىكل ٌوم للصبلة فٌه ، ولد نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلن بموله :"اللهم ال تجعل لبري وثنًا "" ان
لم  " : وسبل الماضً عٌاض عن أناس من أهل المدٌنة ٌمفون على المبر فً الٌوم مرة أو أكثر ، وٌسلمون وٌدعون ساعة ، فمال

ٌبلؽنً هذا عن أحد من أهل الفمه ، وال ٌُصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أولَها ، ولم ٌبلؽنً عن أول هذه األمة وصدرها أنهم 
 (.2ٙٙ/ٕالشفا بتعرٌؾ حموق المصطفى " ) ".انتهىكانوا ٌفعلون ذلن " 
اتفك أبمة الدٌن على أنه ال ٌشرع بناء المساجد على المبور ، وال أن تعلك علٌها  ": وٌمول شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا

فً مصالح المسلمٌن الستور ، وال أن ٌنذر لها النذور ، وال أن ٌوضع عندها الذهب والفضة ، بل حكم هذه األموال أن تصرؾ 
إذا لم ٌكن لها مستحك معٌن ، وٌجب هدم كل مسجد بنً على لبر كابناً من كان المٌت ، فإن ذلن من أكبر أسباب عبادة األوثان 

 (.ٗ٘/ٔمجموعة الرسابل والمسابل: ) ." انتهى
ا ٌعبد تواضعا والتزاما للعبودٌة هلل تعالى ، وإلرارا بالعبادة دعاإه ملسو هيلع هللا ىلص أن ال ٌجعل لبره وثن " وٌمول أبو الولٌد الباجً رحمه هللا:

، وكراهٌة أن ٌشركه أحد فً عبادته ، ولد روى أشهب عن مالن أنه لذلن كره أن ٌدفن فً المسجد ، وهذا وجه ٌحتمل أنه إذا 
(. وهللا تعالى ٖٙٓ/ٔرح الموطؤ " )المنتمى ش دفن فً المسجد كان ذرٌعة إلى أن ٌتخذ مسجدا ، فربما صار مما ٌعبد " انتهى. "

 . أعلم
 .(55ٕٙ) مسلم (رواهٔ)
لال: حدثنا أبو  (، لال حدثنا أبو بكر بن أبً النضرٕٔ٘ٗ/ ح  5ٔ/ صفة المٌامة / ب  ٖٗ(أخرجه الترمذي ) ن ٕ)

وعطٌة بن لٌس عن  لال: حدثنً ربٌعة بن ٌزٌد لال: حدثنا عبد هللا بن ٌزٌد ل: حدثنا أبو عمٌل الثمفً عبد هللا بن عمٌللا  النضر
 ". عطٌة وكان من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ... الحدٌث " ولال الترمذي: " هذا حدٌث حسن ؼرٌب ال نعرفه إال من هذا الوجه

 .( من طرٌك أبً بكر بن أبً شٌبة به ٕ٘ٔٗ/ ح  ٕٗ/ الزهد / ب  2ٖن  وأخرجه ابن ماحة ) 
( من طرٌك عبد هللا بن الحسٌن لال حدثنا الحارث بن أبً أسامة به  25ٙ5/ ح  ٕٖٖٓ/ الرلاق / ب  2ٗوأخرجه الحاكم ) ن 

 .بنحوه ولال الحاكم صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه
( من طرق عن أبً النضر به لكن فً  5ٕٔ،  5ٔٔ،  5ٔٓ،  5ٓ5/ح  2ٙ ، 2٘،  2ٗ/  ٕوأخرجه المضاعً فً مسنده ) 

 طرٌك أبً الحسن الهمدانً ) لما به بؤس(.
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ِ َوكَ   ٌَا َرُسوَل َّللاَّ ٌِْه" لٌَِل  ُجُل َواِلَد ُجُل وَ ولال ملسو هيلع هللا ىلص :"إِنَّ ِمْن أَْكَبِر اْلَكَباِبِر أَْن ٌَْلعََن الرَّ ٌِْه لَاَل: "ٌَسُبُّ ٌَْؾ ٌَْلعَُن الرَّ اِلَد
هُ"  ُجِل، فٌََسُبُّ أَبَاهُ، َوٌَُسبُّ أَمَّ ُجُل أَبَا الرَّ  فجعل التعرض لسب اآلباء كسب اآلباء.  ،(ٔ)الرَّ

ولال ملسو هيلع هللا ىلص : "إذا تباٌعتم بالعٌنة وأخذتم أذناب البمر ورضٌتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط هللا علٌكم ذال    
 .(ٕ)حتى ترجعوا إلى دٌنكم" ال ٌنزعه

: فهذه هً األدلة التً لنا على سد الذرابع، وعلٌه بنى المالكٌة كتاب اآلجال  -اإلمام المرطبً-للت  
وؼٌره من المسابل فً البٌوع وؼٌرها. ولٌس عند الشافعٌة كتاب اآلجال. ألن ذلن عندهم عمود مختلفة 

 على الظنون. والمالكٌة جعلوا السلعة محللة لٌتوصل بها إلى مستملة، لالوا : وأصل األشٌاء على الظواهر ال
 .(ٖ)دراهم بؤكثر منها، وهذا هو الربا بعٌنه، فاعلمه

 الفوابد:

أنه إذا ذكر باب ممنوع مسدود أمام الناس، فإن الحكمة تمتضً أن ٌذكر لهم ما ٌستؽنون به عنه من األشٌاء  -1
فهو لم ٌنههم وٌجعلهم عابمٌن ال ٌدرون ما ٌمولون، بل أرشدهم إلى المولة  {َولُولُوا اْنظُْرَنا}المباحة، لهذا لال : 

 . {انظرنا}المباحة النافعة، وهً : 

 تصدٌر الخطاب بالنداء للتنبٌه والعناٌة واالهتمام . -2

: " بعثت بٌن ٌدي الساعة بالسٌؾ حتى ٌعبد  النهً عن مشابهة المشركٌن، عن عمر لال : لال رسول هللا  -3
حده ال شرٌن له، وجعل رزلً تحت ظل رمحً، وجعلت الذلة والصؽار على من خالؾ أمري، ومن هللا و

 .(ٗ)تشبه بموم فهو منهم"

لال ابن كثٌر : "ففٌه داللة على النهً الشدٌد والتهدٌد والوعٌد على التشبه بالكفار فً ألوالهم وأفعالهم ولباسهم  -4
 .(٘)لم تشرع لنا وال نمر علٌها" وأعٌادهم وعباداتهم، وؼٌر ذلن من أمورهم التً

لال:  (ٙ)ولال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً التضاء الصراط المستمٌم عن حدٌث  "ومن تشبه بموم فهو منهم" -5
 .(2)"وهذا الحدٌث ألل أحواله أن ٌمتضً تحرٌم التشبه بهم، وإن كان ظاهره ٌمتضً كفر المتشبه بهم"

                                                                                                                                                                                                       

/ كتاب البٌوع ( من طرٌك أبً طاهر الفمٌه لال أخبرنا أبو بكر دمحم بن الحسٌن المطان  ٖٖ٘/  ٘وأخرجه البٌهمً فً السنن ) 
 .لال حدثنا أبو األزهر به

 ( بسنده من طرٌك أبً بكر بن أبً شٌبة به بلفظ ) لما به بؤس(. ٕٖٓ/  ٙٔتهذٌب الكمال ) وأخرجه المزي فً 
( لعبد بن حمٌد فً المنتخب من المسند وابن عساكر فً التارٌخ من طرٌك  ٘ٓٔوعزاه األلبانً أٌضا فً ؼاٌة المرام ) ص 

 .فظ حدٌث الترجمة أم بنحوه أم بمعناهأبً عمٌل عن عبد هللا بن ٌزٌد به، ولست أدري هل هو عند هذٌن بنفس ل
 -كتاب اإلٌمان، باب بٌان الكبابر وأكبرها -، ومسلم ٖٙٙ٘ حدٌث:  -كتاب األدب، باب ال ٌسب الرجل والدٌه -(رواه البخارئ)

 . ٘٘ٔ حدٌث:
،وللبهٌمً 2ٖٕ/٘ /وابو نعٌم فً حلٌة االولٌاء2/2ٔ/وابن عدي فً كامل الضعفاءٕٖٙٗ( رواه كل من: ابً داود فً سننه ٕ)

، والمنذري فً 5ٕٗ/٘،وابن المطان فً الوهم واالٌهام 22ٔ/٘،وابن المطان فً الوهم واالٌهام ٖٙٔ/٘فً السنن الكبرى
،والمواعد النورانٌة البن 5ٓٔ،وبٌان الدلٌل البن تٌمٌة : ٖٓ/5ٕ، وابن تٌمٌة فً مجموع الفتاوى 11ٕ/ٕالترؼٌب والترهٌب 

،وفً الدراٌة البن حجر العسمبلنً 2ٗ٘/ٗ،والذهبً فً مٌزان االعتدال ٖ٘ٔبن عبد الهادي ،المحرردمحم ا2٘ٔتٌمٌة 
،والجامع الصؽٌر للسٌوطً ٖٕٔ/ٔ،واالجوبة المرضٌة للسخاوي ٕ٘ٗ،وفً بلوغ المرام البن حجر العسمبلنً ٔ٘ٔ/ٕ

،حاشٌة بلوغ المرام البن ٖ/2ٕٓٔاعً ،وفتح الؽفار للرب11/ٖ،والسٌل الجرار للشوكانً 1ٖٔ/٘،ونٌل االوطار للشوكانً ٗٔ٘
،صحٌح الجامع لبللبانً ٓٙٔ،وؼاٌة المرام لبللبانً ٔٔ،السلسلة الصحٌحة لبللبانً 15ٖٔ،صحٌح الترؼٌب لبللبانً ٗٓ٘باز 

،واخر مسند احمد الحمد 2/11،ومسند احمد بتحمٌك احمد شاكرٖٙ/ٗ،بلوغ المرام البن عثٌمٌن ٕٖٙٗ،صحٌح ابً داود ٖٕٗ
،والطرسوس فً مسند عمر،وابن ابً الدنٌا فً العموبات،وتهذٌب االثار للطبرانً ،وفً التلخٌص،والدوالبً فً 2ٕٙ/2شاكر 

 الكنى،أهـ وكلهم عن ابن عمر رضً هللا عنه.اال طرٌك واحد عن جابر.
 .ٓٙ-2٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 (.5ٕ/ٕ(مسند اإلمام أحمد )ٗ)
 .2ٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
( وفً 5ٕٙٔ، صححه األلبانً فً اإلرواء برلم)2ٗ/ٔٔ، وألو داود: اللباس/ باب"فً لبس الشهرة": ٓ٘/ٕ( رواه أحمد: ٙ)

 (.1ٕ1ٕصحٌح الجامع برلم)
 .2ٖٕ/ٔ( التضاء الصراط المستمٌم: 2)
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 . الباطل بالنسبة للرسول تحرٌم الخطاب بالكلمات المحتملة للحك و -6

والمإمنٌن بالمعانً السٌبة  تجنً الٌهود فً تحرٌؾ الكلم عن مواضعه، وجرأتهم على وصؾ الرسول  -7
 المبٌحة .

 وجوب االحتراز من التعابٌر التً لد توهم معانً سٌبة، والحرص على األدب فً األلفاظ فذلن أسلم وأكمل . -8

 سد الذرابع الموصلة إلى أمر محظور شرعاً .  -9

 وجوب السمع والطاعة ألوامر هللا، لموله تعالى :}واسمعوا{.  -11

 ثبوت الجزاء على العمل لموله}َوِلْلَكاِفِرٌَن َعذَاٌب أَِلٌٌم{ .  -11
 المرآن

ٌَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن }َما ٌََودُّ ال ِذٌَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل اْلُمْشِرِكٌَن أَْن   ُ ٌٍْر ِمْن َربِّكُْم َوَّللا  ٌْكُْم ِمْن َخ َل َعلَ ٌُنَز 
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم )  [٘ٓٔ({ ]البمرة : ٌََ٘ٓٔشاُء َوَّللا 

 التفسٌر:
ل علٌكم أدنى خٌر من ربكم لرآنًا أو علًما، أو نصرً  ا أو ما ٌحب الكفار من أهل الكتاب والمشركٌن أن ٌُنزَّ

 بشارة. وهللا ٌختص برحمته َمن ٌشاء ِمن عباده بالنبوة والرسالة. وهللا ذو العطاء الكثٌر الواسع.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 

صلى هللا  -األول: لال الواحدي:" لال المفسرون: إن المسلمٌن كانوا إذا لالوا لحلفابهم من الٌهود: آمنوا بدمحم 
ي تدعوننا إلٌه لٌس بخٌر مما نحن علٌه، ولوددنا لو كان خٌرا، فؤنزل هللا تعالى لالوا: هذا الذ -علٌه وسلم 

 .(ٔ)تكذٌبا لهم هذه اآلٌة"
والثانً: لال الرؼب: " سبب نزول هذه اآلٌة أن جماعة من الٌهود كانوا ٌظهرون مودة المسلمٌن ، وٌزعمون 

ا أدعوه وكان المسلمون ٌوالونهم وٌركنون إلٌهم ، أنهم ٌودون لهم الخٌر ، فؤكذبهم هللا تعالى فً ذلن ، ونفً م
فؤكذبهم هللا تعالً فً ذلن ]ونفى ما ادعوه[ ونهاهم تعرٌضاً عن موادتهم ، كما لال : }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل 

ٌَاَء {" تَتَِّخذُوا الَِّذٌَن اتََّخذُوا ِدٌنَكُْم ُهُزًوا َولَِعبًا ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَابَ   .(ٕ)ِمْن لَْبِلكُْم َواْلُكفَّاَر أَْوِل
ٌْرٍ     ٌْكُْم ِمْن َخ َل َعلَ ِمْن  لوله تعالى: }َما ٌََودُّ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل اْلُمْشِرِكٌَن أَْن ٌُنَزَّ

ركون أن ٌنّزل علٌكم شًء من [، "أي ما ٌحب الكافرون من الٌهود والنصارى وال المشَ٘ٓٔربِّكُْم{]البمرة:
 .(ٖ)الخٌر، بؽضاً فٌكم وحسداً لكم"

لال الطبري:أي:" : ما ٌحب الكافرون من أهل الكتاب وال المشركٌن باهلل من عبدة األوثان، أن ٌنزل علٌكم    
الفرلان من الخٌر الذي كان عند هللا فنزله علٌكم، فتمنى المشركون وكفرة أهل الكتاب أن ال ٌنزل هللا علٌهم 

وما أوحاه إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من حكمه وآٌاته ، وإنما أحبت الٌهود وأتباعهم من المشركٌن ذلن ، حسدا وبؽٌا منهم 
 .(ٗ)على المإمنٌن"

 .(٘)و)الود( "خالص المحبة"   
فمٌل : وددت فبلنا لال الراؼب:" الود : محبة الشر مع تمنٌه ، ولما كان لهما استعمل فً كل واحد منهما ،    

 .(ٙ)إذا أحببته ، وددت الشًء إذا تمنٌته"
)الخٌر( هنا ٌشمل خٌر الدنٌا، واآلخرة، الملٌل والكثٌر؛ لو حصل للكافرٌن من أهل الكتاب من لال المرطبً: "   

ا أّي الٌهود، والنصارى، ومن المشركٌن أن ٌمنعوا المطر عن المسلمٌن لفعلوا؛ ألنهم ما ٌودون أن ٌنزل علٌن

                                                             

 .ٖٗ( أسباب النزول: ٔ)
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: ٕ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .2ٓٗ/ٕالطبري:( تفسٌر ٗ)
 .21ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙ)
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ً بؤهل الكتاب والمشركٌن فً زمان  خٌر؛ ولو تمكنوا أن ٌمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا؛ وهذا لٌس خاصا
 .(ٔ)الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص؛ بل هو عام؛ ولهذا جاء بصٌؽة المضارع: } ما ٌود {؛ وهو دال على االستمرار"

ٌدل علٌه لوله تعالى: }أَهُْم ٌَْمِسُموَن َرْحَمَت َربَِّن{  )الخٌر( الوحً وكذلن الرحمة، ولال الفخر الرازي: "   
[ المعنى أنهم ٌرون أنفسهم أحك بؤن ٌوحً إلٌهم فٌحسدونكم وما ٌحبون أن ٌنزل علٌكم شًء ٕٖ]الزخرؾ : 

من الوحً، ثم بٌن سبحانه أن ذلن الحسد ال ٌإثر فً زوال ذلن، فإنه سبحانه ٌختص برحمته وإحسانه من 
 .(ٕ)ٌشاء"

 :(ٖ)لال ابن عاشور: "والخٌر النعمة والفضل، لال النابؽة   
 فلست على خٌر أتان بحاسد

ُ ٌَْختَصُّ     وأراد به هنا النبوءة وما أٌدها من الوحً والمرآن والنصر، وهو المعبر عنه بالرحمة فً لوله :}َوَّللاَّ
 . (ٗ)بَِرْحَمتِِه{"

،ألنه انفرد كل منهما واحد عن اآلخر من (٘)نه: الَخَصاص للفَُرجِ ومعنى )االختصاص(: "االنفراد بالشًء، وم   
 . (ٙ)ؼٌر جمع بٌنها، ثم ٌمال لسوء الحال: الخصاصة، ألنها خلٌل فً الحال وصدع"

وٌُْمرأ }أن ٌُْنَزل علٌكم{، بالتخفٌؾ والتثمٌل جمٌعاً، وٌجوز فً العربٌة أن ٌَْنِزَل علٌكم، وال ٌنبؽً أن ٌمرأ بهذا  
 .(2)الثالث، إذ كان لم ٌمرأ به أحد من المراء المشتهرٌن الوجه

و)التنزٌل(: هو إنزاله شٌباً فشٌباً؛ وأما )اإلنزال(: فهو إنزاله جملة واحدة؛ هذا هو األصل؛ فهم ال ٌودون    
 ً  .(1)هذا، وال هذا: ال أن ٌنزل علٌنا الخٌر جملة واحدة؛ وال أن ٌنزل شٌباً فشٌبا

وفً إلامة لفظ)هللا(، ممام ضمٌر }ربكم{، تنبٌه على أن تخصٌص بعض الناس بالخٌر دون  لال اآللوسً:"   
 .(5)بعض ٌبلبم األلوهٌة كما أن إنزال الخٌر على العموم ٌناسب الربوبٌة"

لال الراؼب:" إن لٌل : فلم لال : " وال المشركٌن " وذلن ٌمتضً أن المشركٌن ضربان ، كافر ، وؼٌر كافر  
ْجَس ِمَن كما أن أه ل الكتاب ضربان ؟ لٌل : إن " من " فً لوله )ومن أهل الكتاب( للتبٌٌن }فَاْجتَنِبُوا الّرِ

اأْلَْوثَاِن{ ، فإذا كان كذلن ، فالذٌن كفروا هم أهل الكتاب ، فجاز أن ٌمال : )وال المشركٌن( عطفاً على لفظ 
 .(ٓٔ)ن ، ولو لرئ به لجاز"أهل الكتاب ، وجاز أن ٌمال )وال المشركٌن( عطفاً على الذٌ

ُ ٌَْختَصُّ ِبَرْحَمتِِه َمْن ٌََشاُء{]البمرة:لوله تعالى    [، أي وهللا "ٌختص بالنبوة والوحً والفضل ٘ٓٔ:}َوَّللاَّ
 .(ٔٔ)واإِلحسان، من شاء من عباده"

 .(ٕٔ)أنه مختار" -عزَّ وجلَّ  -لال الزجاج:" أي ٌختص بنُبوته من ٌشاُء من أخبر    
لطبري: أي:" وهللا ٌختص من ٌشاء بنبوته ورسالته ، فٌرسله إلى من ٌشاء من خلمه ، فٌتفضل باإلٌمان لال ا   

 .(ٖٔ)على من أحب فٌهدٌه له"

                                                             

 .21ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٖ( تفسٌر الرازي: ٕ)
 وعجز البٌت: .ٙ(دٌوان النابؽة، لصٌدة رلمٖ)

 وكنت امرءا ال أمدح الدهر سولة        فلست على خٌر أتان بحاسد
 .٘ٗ/ٔكٌؾ ٌحسده على ما لد جاد به له؟ انظر: الموشح للمرزبانً:  إذ عابوا لوله ولالوا:

 .ٖ٘ٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٗ)
: وأصل ذلن من ٖٕٗ - ٖٖٕ/ ٔ، ولال فً "تهذٌب اللؽة" 2ٖٔٔ/ ٕ(أي: فَُرج بٌن األثافً واألصابع، ٌنظر: "اللسان" ٘)

 أو بُرلُع فهو خَصاص. الَخَصاص، وكل َخلٍَل أو َخْرق ٌكون فً ُمْنخل أو باب أو سحاب
 .2ٙٗٔ/ ٖ، "اللسان" ٘٘ٔ، "المفردات" 55ٕٔ/ ٕ، وانظر: هذٌب اللؽة" 5ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .15ٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: 2)
 .21ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .ٖٓ٘/ٔ( روح المعانً: 5)
 .1ٖٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٓٔ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .15ٔ/ٔ( معانً المرآن:ٕٔ)
 .2ٔٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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ُ ٌَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن ٌََشاُء{]البمرة:     :(ٔ)[، على ألوال٘ٓٔواختلؾ فً معنى )الرحمة(، فً لوله تعالى :}َوَّللاَّ
 .(ٗ)، ومماتل(ٖ)، والحسن(ٕ)اإلسبلم. لاله مجاهدأحدها:  أن الرحمة: 

والثانً: أن الرحمة فً هذه اآلٌة عامة، لجمٌع أنواعها التً لد منحها هللا عباده لدٌما وحدٌثا. لاله ابن 
 .(٘)عطٌة

، (1)، وابن عباس(2)، ودمحم بن علً بن الحسٌن(ٙ)والثالث: أن الرحمة هنا :النبوة. لاله علً بن أبً طالب
 .(ٔٔ)، وروي عن الربٌع بن أنس نحو ذلن(ٓٔ)، والزجاج(5)ومجاهد

واختار الطبري لول مجاهد، فمال: الرحمة هنا: "نبوته ورسالته، فٌرسله إلى من ٌشاء من خلمه، فٌتفضل     
باإلٌمان على من أحب فٌهدٌه له، و " اختصاصه " إٌاهم بها، إفرادهم بها دون ؼٌرهم من خلمه. وإنما جعل 

رسالته إلى من أرسل إلٌه من خلمه، وهداٌته من هدى من عباده، رحمة منه له لٌصٌره بها إلى رضاه  هللا
 .(ٕٔ)ومحبته وفوزه بها بالجنة، واستحماله بها ثناءه، وكل ذلن رحمة من هللا له"

[، فهو نبً 2ِٓٔلْلعَالَِمٌَن{ ]األنبٌاء :  ، لموله تعالى: }َوَما أَْرَسْلنَاَن إِالَّ َرْحَمةً -ملسو هيلع هللا ىلص-الرابع: ولٌل: النبً 
 .(ٖٔ)الرحمة

والصواب:أن الرحمة هنا عامة بجمٌع أنواعها، واأللوال األخرى هً ضمن الرحمة العامة التً فً لفظ  
اآلٌة، "فرحمته تعالى ٌشمل رحمة الدٌن، والدنٌا؛ ومن ذلن رحمة هللا بإنزال هذا الوحً على دمحم  صلى هللا 

م؛ ألن هذا الوحً الذي نزل على الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص هو من رحمة هللا علٌه، وعلٌنا، كما لال تعالى: }وما علٌه وسل
 .(ٗٔ) ["2ٓٔأرسلنان إال رحمة للعالمٌن{]األنبٌاء: 

 لال ابن عثٌمٌن: "ولوله تعالى: }َمْن ٌََشاُء{ هذا ممرون بالحكمة؛ ٌعنً اختصاصه بالرحمة لمن ٌشاء مبنً   
 .(٘ٔ) على حكمته سبحانه وتعالى؛ فمن التضت حكمته أال ٌختصه بالرحمة لم ٌرحمه"

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم{]البمرة:     .(ٙٔ)[، أي "وهللا واسع الفضل واإِلحسان"٘ٓٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
الواسع الكثٌر الكبٌر؛ فالِعظم لال ابن عثٌمٌن: " أي ذو العطاء الزابد عما تتعلك به الضرورة؛ و}اْلعَِظٌِم{ أي    

 .(2ٔ)هنا ٌعود إلى الكمٌة، وإلى الكٌفٌة"
لال الطبري:" خبر من هللا جل ثناإه عن أن كل خٌر ناله عباده فً دٌنهم ودنٌاهم ، فإنه من عنده ابتداء    

 .(1ٔ)وتفضبل منه علٌهم ، من ؼٌر استحماق منهم ذلن علٌه"
حمته بعض الناس ، فلٌس ذلن لضٌك فضله ، بل فضله عظٌم ، لال الراؼب:" بٌّن أنه وإن اختص بر 

 ورحمته ]تسع كل شًء وإنما ٌسع رحمته[ ضربان ، أحدهما ٌصل إلٌه كل من شاء الوصول إلٌه من العباد

                                                             

 .ٓٔ٘/ٔو تفسٌر البحر المحٌط:  ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 ، ولفظه:"المرآن واإلسبلم".55ٔ/ٔ(:صٔ٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .55ٔ/ٔ(:صٕ٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٕٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٗ)
 .5ٓٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: ( ٘)
 .ٓٔ٘/ٔو تفسٌر البحر المحٌط:  ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .2ٕٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: 2)
 .ٓٔ٘/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: 1)
 .55ٔ/ٔ(:صٓ٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .15ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٓٔ)
 .55ٔ/ٔحاتم:( انظر: تفسٌر ابن أبً ٔٔ)
 .2ٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٓٔ٘/ٔو تفسٌر البحر المحٌط:  ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .25ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗٔ)
 .25ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٔ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
 .25ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٔ)
 .2ٔٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:1ٔ)
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 .(ٔ)بتمكٌن هللا إٌاه وضرب ٌخص تعالى به بعض عباده ال ٌعرفه فً ذلن"
ٌن الحاسدٌن بما ٌنبؽً أن ٌكون مانعا لهم ألن المعنى على لال اآللوسً:" تذٌٌل لما سبك وفٌه تذكٌر للكاره

أنه سبحانه المتفضل بؤنواع التفضبلت على سابر عباده فبل ٌنبؽً ألحد أن ٌحسد أحدا، وٌود عدم إصابة خٌر 
له، والكل ؼرٌك فً بحار فضله الواسع الؽزٌر كذا لٌل: وإذا جعل الفضل عاما ولٌل: بإدخال النبوة فٌه 

لٌا ألن الكبلم فٌها على أحد األلوال. كان هنان إشعار بؤن النبوة من الفضل ال كما ٌموله الحكماء من دخوال أو
أنها بتصفٌة الباطن، وأن حرمان بعض عباده لٌس لضٌك فضله بل لمشٌبته وما عرؾ فٌه من حكمته، 

 .(ٕ)وتصدٌر هذه الجملة باالسم الكرٌم لمناسبة العظٌم"
 الفوابد

آلٌة: بٌان عداوة ؼٌر المسلمٌن للمسلمٌن؛ ألنه تعالى ذكر صنفٌن ٌنتظمان جمٌع األصناؾ: أهل من فوابد ا ٔ.
الكتاب . وهم الٌهود، والنصارى .؛ والمشركٌن . وهم كل أصحاب األوثان .؛ فكل هإالء أعداء للمسلمٌن؛ 

 .ألنهم ال ٌودون الخٌر للمسلمٌن
ٌصدر عن الٌهود، والنصارى، والمشركٌن، ونتخذهم ومنها: أنه ٌجب علٌنا أن نحذر من كل تصرؾ  ٕ.

 .أعداًء، وأن نعلم أنهم بجمٌع تصرفاتهم ٌحاولون أن ٌمنعوا الخٌر عن المسلمٌن
 ومنها: أن هإالء الكفار ٌودون أن ٌمنعوا عن المسلمٌن التمدم. ٖ.
ومنها: أنه ٌحرم على المسلمٌن أن ٌَُولُّوا هإالء الكفار أّي لٌادة؛ ألنهم ما داموا ال ٌودون لنا الخٌر فلن  ٗ.

ٌمودونا ألّي خٌر مهما كان األمر؛ ولهذا ٌحرم أن ٌجعل لهم سلطة على المسلمٌن ال فً تخطٌط، وال فً 
وتحت تدبٌرهم ما أمكن؛ وإذا استعنا بهم نظام، وال فً أي شًء؛ بل ٌجب أن ٌكونوا تحت إمرة المسلمٌن، 

فإنما نستعٌن بهم إلدران مصالحنا وهم تحت سلطتنا؛ ألنهم لو استطاعوا أن ٌمنعوا المطر وٌنبوع األرض 
عن المسلمٌن لفعلوا؛ إذاً فٌجب علٌنا الحذر من مخططاتهم، وأن نكون دابماً على سوء ظن بهم؛ ألن إحسان 

ا ٌحمل علٌه الذل، وضعؾ الشخصٌة، والخور، والجبن؛ ولهذا لال تعالى: }َما الظن بهم فً ؼٌر محله؛ وإنم
} ِِ ٌٍْر ِمْن َربِّكُْم ٌْكُْم ِمْن َخ َل َعلَ [؛ وهً ٘ٓٔ]البمرة :  ٌََودُّ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل اْلُمْشِرِكٌَن أَْن ٌُنَزَّ

 ا المسلمٌن لما آمنوا بدمحم  ملسو هيلع هللا ىلص، ونزل علٌهم هذا الكتاب.شاملة لخٌر الدنٌا، واآلخرة؛ فالٌهود حسدو

لال الطبري: "فً هذه اآلٌة داللة بٌنة على أن هللا تبارن وتعالى نهى المإمنٌن عن الركون إلى أعدابهم من    
لهم منهم،  أهل الكتاب والمشركٌن، واالستماع من لولهم، ولبول شًء مما ٌؤتونهم به على وجه النصٌحة

بإطبلعه جل ثناإه إٌاهم على ما ٌستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضؽن والحسد، وإن أظهروا 
 .(ٖ)بؤلسنتهم خبلؾ ما هم مستبطنون"

ُ ٌَْختَصُّ ِبَرْحَمتِِه مَ  ٘. ْن ومن فوابد اآلٌة: أن خٌر هللا ال ٌجلبه وّد واّد، وال ٌرده كراهة كاره؛ لموله تعالى:}َوَّللاَّ
ٌََشاُء{؛ فبل ٌمكن لهإالء الٌهود، والنصارى، والمشركٌن أن ٌمنعوا فضل هللا علٌنا؛ وعلى هذا جاء الحدٌث 

على أن ٌنفعون بشًء لم ٌنفعون إال بشًء لد كتبه هللا لن؛ ولو  الصحٌح: "واعلم أن األمة لو اجتمعوا
 .. "(ٔ)ٌناجتمعوا على أن ٌضرون بشًء لم ٌضرون إال بشًء لد كتبه هللا عل

. ومنها: أن اإلنسان الذي ال ٌود الخٌر للمسلمٌن فٌه شبه بالٌهود، والنصارى؛ ألن من لم ٌهتم بؤمر  ٙ.
 .المسلمٌن فلٌس منهم

ومنها: إثبات المشٌبة هلل؛ لموله تعالى:}من ٌشاء{؛ ومشٌبته تعالى عامة فً كل شًء سواء كان من أفعاله،  2.
[، ولوله تعالى: }وما تشاءون إال أن 2ٖٔلى: }ولو شاء هللا ما فعلوه{ ]األنعام: أو من أفعال عباده؛ لموله تعا

                                                             

 .1ٖٕ/ٔسٌر الراؼب األصفهانً: ( تفٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ( روح المعانً: ٕ)
 .2ٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)

(ٔ) : حدٌث 5٘، كتاب صفة المٌامة، باب 5ٓ٘ٔ – 5ٓٗٔ؛ وأخرجه الترمذي ص5ٕٙٙ، حدٌث رلم 5ٖٕ/ٔأخرجه أحمد  
، وفً سنده لٌس بن الحجاج، لال الحافظ فً التمرٌب: صدوق، ولال األلبانً فً صحٌح الترمذي: ٕٙٔ٘حنظلة، حدٌث رلم 

.ٖٕٗٓ، حدٌث رلم 5ٖٓ – 1ٖٓ/ٕصحٌح   
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ٕ٘ٔ 

 

[ ؛ وأما ما ٌتعلك بؤفعاله تعالى فاألمثلة علٌه كثٌرة، كموله تعالى: }ولو 5ٌٕشاء هللا رب العالمٌن{ ]التكوٌر: 
[، ٙٔكُْم َوٌَؤِْت بَِخْلٍك َجِدٌٍد{ ]فاطر : [، ولوله تعالى: }إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهبْ ٖٔشبنا آلتٌنا كل نفس هداها{ ]السجدة: 

 ُ ًَ اْلِكبَُر َواْمَرأَتًِ َعالٌِر لَاَل َكذَِلَن َّللاَّ ٌَْفَعُل َما ٌََشاُء{ ]آل ولوله تعالى: }لَاَل َرّبِ أَنَّى ٌَكُوُن ِلً ؼُبَلٌم َولَْد بَلَؽَِن
َ ٌَْسُجُد ٓٗعمران :  لَهُ َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلمََمُر [، ولوله تعالى}أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ٌِْه اْلعَذَاُب َوَمْن ٌُِهنِ  ُ فََما لَهُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ  َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكثٌٌِر ِمَن النَّاِس َوَكثٌٌِر َحكَّ َعلَ َّللاَّ
َ ٌَْفَعُل مَ   [ وؼٌر ذلن من اآلٌة.1ٔا ٌََشاُء{ ]الحج : َّللاَّ

 ومن فوابد اآلٌة: إثبات الرحمة هلل؛ لموله تعالى: }برحمته{. 1.

 .ومنها: إثبات اإلرادة هلل؛ لموله تعالى: } ٌختص {؛ ألن التخصٌص ٌدل على اإلرادة 5.
 ومنها: إثبات الفضل هلل؛ لموله تعالى: }ذو الفضل{. ٓٔ.
ومنها: إثبات أن فضله لٌس كفضل ؼٌره؛ ففضل ؼٌره محدود؛ وأما فضل هللا ففضل عظٌم ال حدود له؛  ٔٔ.

فإن هللا ٌضاعؾ لمن ٌشاء، وهللا واسع علٌم؛ ومن فضله تبارن وتعالى أنه خص هذه األمة بخصابص 
هللا  صلى هللا عظٌمة كثٌرة ما جعلها ألحد سواها؛ منها ما جاء فً حدٌث جابر فً الصحٌحٌن عن رسول 

ً لم ٌعطهن أحد من األنبٌاء لبلً: نصرت بالرعب مسٌرة شهر؛ وجعلت لً  علٌه وسلم لال: "أعطٌت خمسا
األرض مسجداً وطهوراً، فؤٌما رجل من أمتً أدركته الصبلة فلٌصّل؛ وأحلت لً المؽانم ولم تحل ألحد لبلً؛ 

 . (ٔ)إلى الناس عامة"وأعطٌت الشفاعة؛ وكان النبً ٌبعث إلى لومه خاصة وبعثت 

ٌَن وتجدر اإلشارة بؤن هذه اآلٌة ال ٌعارض لوله تعالى}لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد َوالَّذِ    
ٌِسٌَن َوُرْهبَاًنا َوأَنَُّهْم اَل أَْشَركُوا َولَتَِجَدنَّ أَْلَربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا الَِّذٌَن لَالُوا ِإنَّا َنَصاَرى ذَ  ِلَن بِؤَنَّ ِمْنُهْم لِّسِ

[؛ ألن هذه اآلٌة فً صنؾ معٌن من النصارى: وهم الذٌن منهم المسٌسون، 1ٌَْٕستَْكبُِروَن{ ]المابدة : 
والرهبان الذٌن من صفاتهم أنهم ال ٌستكبرون؛ فإذا وجد هذا الصنؾ فً عهد الرسول، أو بعده انطبمت علٌه 
اآلٌة؛ لكن اختلفت حال النصارى منذ زمن بعٌد؛ نسؤل هللا أن ٌعٌد للمسلمٌن عزتهم وكرامتهم، حتى ٌعرفوا 

 .(ٔ)حمٌمة عداوة النصارى، وؼٌرهم من أهل الكفر، فٌعدوا لهم العدة
 المرآن

ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم  ٍء لَِدٌٌر )}َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها نَؤِْت بَِخ ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ({ ]البمرة : ٙٓٔتَْعلَْم أَن  َّللا 
ٔٓٙ] 

 التفسٌر:
ل من آٌة أو نُِزلها من الملوب واألذهان نؤت بؤنفع لكم منها، أو نؤت بمثلها فً التكلٌؾ والثواب، ولكٍل  ما نبّدِ

 أنت وأمتن أن هللا لادر ال ٌعجزه شًء؟ -أٌها النبً-حكمة. ألم تعلم 

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:  
أحدها: لال الواحدي: " لال المفسرون: إن المشركٌن لالوا: أترون إلى دمحم ٌؤمر أصحابه؟ ٌؤمر ثم ٌنهاهم عنه 

وٌؤمرهم بخبلفه، وٌمول الٌوم لوال وٌرجع عنه ؼدا، ما هذا المرآن إال كبلم دمحم ٌموله من تلماء نفسه وهو كبلم 
[، اآلٌة: وأنزل أٌضا: }ما ننسخ من آٌة ٔٓٔ: }وإذا بدلنا آٌة مكان آٌة{]النحل: ٌنالض بعضه بعضا فؤنزل هللا

 .(ٕ)أو ننسها نؤت بخٌر منها{ اآلٌة"
 . (ٗ)فلخصه، فذكر أنهم طعنوا فً النسخ وكذلن المرطبً، وزاد أنهم أنكروا شؤن المبلة (ٖ)واورده الزمخشري 

                                                             
(ٔ) ، كتاب المساجد مواضع الصبلة، 2٘5، وأخرجه مسلم صٖٖ٘، حدٌث رلم ٔكتاب التٌمم، باب ، 5ٕأخرجه البخاري ص 

.ٕٓ٘[ ٕ] ٕٙٔٔ: المساجد ومواضع الصبلة، حدٌث رلم ٔباب   
 .1ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٖٗ( أسباب النزول:ٕ)
 .2ٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٖ)
 .ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٗ)
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حنٌؾ فً مجلس سعٌد ابن المسٌب: إّن رجبل كانت معه سور  والثانً: لال الثعلبً:" روي أبو أمامة سهل بن
فمام ٌمرأها من اللٌل فلم ٌمدر علٌها، ولام آخر ٌمرأها، فلم ٌمدر علٌها، ولام آخر ٌمرأها فلم ٌمدر علٌها، 
 فؤصبحوا فؤتوا رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم فمال بعضهم: ٌا رسول هللا لمت البارحة أللرأ سورة كذا وكذا

فلم ألدر علٌها، ولال اآلخر: ٌا رسول هللا ما جبت إاّل لذلن، ولال اآلخر: وأنا ٌا رسول هللا، فمال رسول هللا 
 .(ٔ)صلّى هللا علٌه وسلّم: "إنّها نسخت البارحة""

ترفع فٌنسٌها هللا تعالى والثالث: ولال لتادة:" كانت اآلٌة تنسخ اآلٌة، وكان نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمرأ اآلٌة من السورة ثم 
نحو  (ٗ)، والحسن(ٖ).  وروي عن مجاهد(ٕ)نبٌه، فمال هللا تعالى ٌمص على نبٌه }َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها{"

 ذلن.
لال ابن حجر: "ولعل لتادة أخذ ما لال من هذا الخبر]أي: الخبر الذي ذكره الثعلبً فً المول السابك[، ولٌس  

 .(٘)ٌن اآلٌة الناسخة صرٌحا، بل ما ٌوما إلى ذلن، والعلم عند هللا تعالى"فً الخبر تعٌ
 .(ٙ)[، " أي ما نبّدل من حكم آٌة فنؽٌره بآخر"ٙٓٔلوله تعالى: }َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة{]البمرة:   
، والحرام لال الطبري: أي: "ما ننمل من حكم آٌة، إلى ؼٌره فنبدله ونؽٌره، وذلن أن ٌحول الحبلل حراما   

حبلال والمباح محظورا، والمحظور مباحا، وال ٌكون ذلن إال فً األمر والنهً، والحظر واإلطبلق، والمنع 
 .(2)واإلباحة. فؤما األخبار، فبل ٌكون فٌها ناسخ وال منسوخ"

على التوراة ولوله: "}ِمْن آٌٍَة{، فكل المفسرٌن حملوه على اآلٌة من المرآن ؼٌر أبً مسلم، فإنه حمل ذلن     
 .(1)واإلنجٌل"

لال الزجاج:" فؤما النسخ فً اللؽة، فإبطال شًء وإلامة آخر ممامه، العرب تمول نسخت الشمُس الظل،  
 . (5)والمعنى أذهبت الظل وحلَّت محلَّه"

: (ٓٔ)وتجدر اإلشارة بؤن النسخ فً اللؽة ٌطلك على معنٌٌن اثنٌن   
إلى آخر مع بماء األول، ومنه نسخت الكتاب إذا نملت ما فٌه.أحدهما: النمل، أي: نمل الشًء من مكان   

                                                             

، والخبر ٖٓ٘-5ٖٗ/ٔ، والعجاب: ٘ٓٔ/ٔ، والدر المنثور:ٖٗ، وانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي:ٕٗ٘/ٔعلبً:( تفسٌر الثٔ)
إسناده صحٌح، اللٌث هو ابن سعد وعمٌل هو ابن خالد األٌلً وٌونس هو ابن ٌزٌد وابن شهاب هو الزهري وهو مرسل صحابً 

وابن األنباري فً "المصاحؾ" وأبً در الهروي فً "فضابل  ولد عزاه السٌوطً إلى أبً داود فً "ناسخه" وابن المنذر
" ولم ٌذكر أبا عبٌد، ثم عزاه إلى أبً داود فً ناسخه والبٌهمً فً "الدالبل"، لال: "من وجه ٕٙ٘/ ٔالمرآن" كما فً "الدر" "

 آخر عن أبً أمامة".
 فكن ٌمرأان بها. فماما ذات لٌلة ٌصلٌان. فلم ٌمدرا ولد روى الطبرانً عن ابن عمر لال: لرأ رجبلن سورة ألرأهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فكان الزهري ٌمرإها  منهما على حرؾ. فؤصبحا ؼادٌٌن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فذكرا ذلن له فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إنها مما نسخ"
 "ما نُنسخ من آٌة أو ننسها" بضم النون الخفٌفة.

 " ثم لال: فٌه "سلٌمان بن أرلم: ضعٌؾ".ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ ٔوأورد هذا "ابن كثٌر" "
، ولفظه:" كان ٌنسخ اآلٌة باآلٌة بعدها، وٌمرأ نبً هللا صلى هللا 2ٗٗ/ٕ(:ص2٘ٔٔ، وأخرجه الطبري)5ٖٗ/ٔ( العجاب: ٕ)

 علٌه وسلم اآلٌة أو أكثر من ذلن ، ثم تنسى وترفع".
 " وفٌه تتمة:ٕ٘٘/ ٔداود فً "الناسخ والمنسوخ" "انظر الدر" "وعزاه السٌوطً أًٌضا إلى أبً 

 "ٌمول: فٌها تخفٌؾ، فٌها رخصة، فٌها نهً".
 .2ٗٗ/ٕ(:ص2ٖ٘ٔ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٗٗ/ٕ(:ص2٘ٗٔ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٓ٘/ٔ( العجاب: ٘)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2ٕٗ-2ٔٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٔٗٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: 1)
 .15ٔ/ٔ( معانً المرآن: 5)
، الماموس المحٌط 2ٓٗٗ/ٙ، لسان العرب البن منظور: ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/٘(انظر: معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: ٓٔ)

، الدر المصون للسمٌن الحلبً: ٖ٘ٔ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 1ٖٕللفٌروزآبادي: 
 .ٕٙ/ٔ ،  تفسٌر المرطبً:1ٖٕ/ٔ



ٕٖ٘ 

 

ٕٖ٘ 

 

 والثانً: الرفع واإلزالة، وهو الممصود هنا، وهو منمسم فً اللؽة إلى ضربٌن:
األول: إبطال الشًء وإلامة آخر ممامه، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، وهو معنى النسخ 
 فً اآلٌة.

ون أن ٌموم آخر ممامه كمولهم: نسخت الرٌح األثر، ومن هذا المعنى لوله تعالى: والثانً: إزالة الشًء د
ٌَْطاُن{ ]الحج:  ُ َما ٌُْلِمً الشَّ [.ٕ٘}فٌََْنَسُخ َّللاَّ  

 أما فً االصطبلح فمد مر بمرحلتٌن:
 األولى: فً اصطبلح السلؾ: 
وهو اصطبلح -لحكم بجملته تارةوٌوضحه ابن المٌم بموله: "ومراد عامة السلؾ بالناسخ والمنسوخ رفع ا 

، ورفع داللة العام والمطلك والظاهر وؼٌرها إما بتخصٌص أو تمٌٌد أو حمل مطلك على ممٌد -المتؤخرٌن
ً لتضمن ذلن رفع داللة الظاهر وبٌان  وتفسٌره وتبٌٌنه، حتى إنهم ٌسمون االستثناء والشرط والصفة نسخا

.(ٔ)المراد بؽٌر ذلن اللفظ بل بؤمر خارج عنه..."المراد، فالنسخ عندهم وفً لسانهم هو بٌان   
 الثانٌة: فً اصطبلح األصولٌٌن: 
ولد عرفه الرازي، بموله: "طرٌك شرعً ٌدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتاً بطرٌك ال ٌوجد بعد ذلن مع  

.(ٕ)تراخٌه على وجه لواله كان ثابتاً"  
لمانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعً وعرفه اآلمدي، بؤنه:"عبارة عن خطاب الشارع ا 

. (ٖ)سابك"  
، وعبد (٘)، وتبعه فً ذلن: عبد المتعال دمحم الجبري(ٗ)ولد منع ولوع النسخ فً المرآن أبو مسلم األصفهانً 

، وفً ردود أهل العلم على أبً مسلم لدٌماً (1)،وعبد الرحمن الوكٌل(2)، والشٌخ دمحم الؽزالً(ٙ)الكرٌم الخطٌب
. (5)وحدٌثاً ما ٌكفً لدحض شبهات كل مدع عدم ولوع النسخ فً المرآن الكرٌم. وهللا الموفك  

ٌَةٍ واختلؾ أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى: }     :(ٓٔ)[، على وجوهٙٓٔ{]البمرة:َما نَْنَسْخ ِمْن آ
 . (ٔٔ)أحدها : أنه لبضها ، وهو لول السدي

 .(ٕٔ)سوالثانً : أنه تبدٌلها ، وهو لول ابن عبا
 .(ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)والثالث : أنه إثبات خطها وتبدٌل حكمها ، وهو لول ابن مسعود

 .(ٔ)والرابع:  ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب، وهو لول عطاء وسعٌد بن المسٌب

                                                             

 .ٔٓٔ/ٗٔو:  2ٕٕ/ٖٔ، مجموع الفتاوى البن تٌمٌة: 2ٔٔ-1ٓٔ/ٖ،  وانظر: الموافمات للشاطبً: ٖ٘/ٔ(إعبلم المولعٌن: ٔ)
 .1ٕٗ/ٖ/ق: ٔ(المحصول: ج: ٕ)
 .٘٘ٔ/ٖ(اإلحكام فً أصول األحكام: ٖ)
، اإلحكام فً أصول ٓٙٗ/ٖ: /قٔ، والمحصول له أٌضاً: جـ: ٖٕٓ-5ٕٕ/ٖ(انظر فً الرد علٌه: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٗ)

، النسخ فً المرآن لمصطفى ٖٓٔ/ٕ، مناهل العرفان للزرلانً: 1٘ٔ، إرشاد الفحول للشوكانً: 25ٔ-٘ٙٔ/ٖاألحكام لآلمدي: 
 .2ٕٙ/ٔزٌد: 

مزة فً ( وذلن فً كتابٌه: النسخ فً الشرٌعة اإلسبلمٌة كما أفهمه، وال نسخ فً المرآن لماذا؟. ولد تصدى للرد علٌه: دمحم ح٘)
 .ٗٔٔ-ٕٔٔ، ود. دمحم محمود فرؼلً فً كتابه: النسخ بٌن اإلثبات والنفً: ٕٔٔ-ٓٓٔكتابه: اإلحكام والنسخ: 

(فً كتابٌه: النسخ فً الشرٌعة اإلسبلمٌة كما أفهمه، وال نسخ فً المرآن لماذا؟. ولد تصدى للرد علٌه: دمحم حمزة فً كتابه: ٙ)
 .ٗٔٔ-ٕٔٔمحمود فرؼلً فً كتابه: النسخ بٌن اإلثبات والنفً:  ، ود. دمحمٕٔٔ-ٓٓٔاإلحكام والنسخ: 

 .. ٕٙ-2ٕٕ(فً كتابه: نظرات فً المرآن: 2)
 ٖٔ-ٕٔ/ٖ(فً: تعلٌمه على الروض األنؾ للسهٌلً: 1)
دراسته ، وما كتبه د. دمحم المدٌفر فً ٗٓٗ-ٓٓٗ/ٔ( انظر ما كتبه د. سلٌمان البلحم فً تعلٌمه على الناسخ والمنسوخ للنحاس: 5)

. وانظر: ممدمة تفسٌرنا، إذ تنوالنا فٌها موضوح النسخ مفصبل.2ٙ-2ٕلكتاب الناسخ والمنسوخ فً المرآن العزٌز ألبً عبٌد:   
 .ٕٓٔ/ٖ. وتفسٌر الرازي: 2ٗٗ-2ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .2ٖٗ/ٕ(:ص2ٗٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٕ(:ص2ٗ2ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٖٗ/ٕ(:ص2ٗ1ٔانظر: تفسٌر الطبري)( ٖٔ)
 .2ٖٗ/ٕ(:ص2ٗ5ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)



ٕ٘ٗ 

 

ٕ٘ٗ 

 

جمع من أهل والمول الثانً هو األشبه بالصواب، أي: ما ننمل من حكم آٌة، إلى ؼٌره فنبدله ونؽٌره، وبه لال    
 التفسٌر، وهللا تعالى أعلم.

وكثٌر من المفسرٌن حمل النسخ المذكور فً اآلٌة على معنى: نسخ الكتاب من الكتاب. فمد  لال الواحدي:"   
من اللوح المحفوظ فؤنزله علٌه، وهذا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حكً عن عدة منهم أنهم لالوا: ٌرٌد بالنسخ ما نسخه هللا لدمحم 

من اللوح المحفوظ، فؤنزلت علٌه ٌإتٌه هللا وٌؤتٌه بخٌر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ر اإلحالة؛ ألنه لٌس كل آٌة نسخت للنبً ظاه
 .(ٕ)منها، ولو كان كذلن لتسلسل الوحً حتى ال ٌتناهى"

 .(ٖ)[، أي "أو نتركها"ٙٓٔلوله تعالى:} أَْو نُنِسَها{]البمرة:   
 .(ٗ)له ولم ٌؽٌر"لال الطبري:أي " أو لم ٌبد   
 . (٘)لال الصابونً: "أي نمحها من للبن"   
 [، على ألوال:ٙٓٔأَْو نُْنِسَها{]البمرة: واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}   

، ودمحم بن كعب، ولتادة، (2)، وسعد بن مالن(ٙ)أحدها: أنه من النسٌان، ضد التذكر. روي عن ابن عباس
 .(1)وعكرمة، نحو هذا المعنى

 . (ٓٔ)، وروي عن أصحاب ابن مسعود نحو ذلن(5)خطها، ونبدل حكمها. لاله مجاهد الثانً: أن معناه: نثبت
 .(ٕٔ)، وروي عن أبً العالٌة وعطاء مثل ذلن(ٔٔ)الثالث: أن المعنى: نإخرها. لاله عمر بن خطاب

أنس والسدي نحو ،  وروي عن الربٌع بن (ٖٔ)الرابع: أو نتركها نرفعها من عندكم. لاله عبٌد بن عمٌر
 .(ٗٔ)ذلن

  .(ٙٔ)، وروي عن السدي نحوه(٘ٔ)الخامس: أو نتركها ال نبدلها. لاله ابن عباس
 :(2ٔ)[،  على ثبلث لراءاتٙٓٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها{]البمرة:   

فً )نُنسها( بدون همز، وهً لراءة أهل المدٌنة المراءة األولى: بفتح النون األولى فً )نَنسخ(؛ وضمها 
 والكوفة.

:(1ٔ) ولراءة ؼٌر الهمز على اختبلؾ وجوهها، فٌها احتماالن   
 اإلحتمال األول: أنها من )النسٌان(، وحٌنبذ ٌكون المراد به فً بعض المراءات ضد الذكر وفً بعضها الترن. 

                                                                                                                                                                                                       

 .ٓٗٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
، ابن أبً حاتم فً 21ٗ - 22ٗ/ ٔ، وتفسٌر الطبري: 2الناسخ والمنسوخ البً عبٌد: ص ، وانظر: ٖٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)

 .ٙ٘ - ٗ٘/ ٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٔٓ - ٕٓٓ/ ٔتفسٌره: 
 .21ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .21ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕٓٓ/ٔ(:ص1٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٓٓ/ٔ(:صٓٙٓٔ(، و)5٘ٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٕٓٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1)
 .ٕٓٓ/ٔ(:صٕٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .ٕٓٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .ٕٓٓ/ٔ(:صٖٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٔٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)

 
 .ٕٓٓ/ٔ(:صٗٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٕٔٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗٔ)
 .ٕٔٓ/ٔ(:ص٘ٙٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٕٔٓ/ٔ(:صٙٙٓٔأبً حاتم)( انظر: تفسٌر ابن ٙٔ)
 . 1ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٔ)
، شرح 2ٖٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔ، والمحرر الوجٌز البن عطٌة: 2ٙٗ-2ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٔ)

. 5ٕ٘/ٔ، الكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً: 21ٔ/ٔالهداٌة للمهدوي:   



ٕ٘٘ 

 

ٕ٘٘ 

 

ما ننسخ ٌا دمحم من آٌة فنؽٌر حكمها أو ، ضد الذكر، والمعنى: )النسٌان( بمعنى نُْنِسَها{أن ٌكون}الوجه األول: 
ننسها، ولد ذكر أنها فً مصحؾ عبد هللا : }ما نُنسَن من آٌة أو ننسخها نجًء بمثلها{، فذلن تؤوٌل : النسٌان، 

 .(ٔ)وبهذا التؤوٌل لال جماعة من أهل التؤوٌل
، وصححه (ٕ)بن أبً ولاص، أخرجه النسابًوكذلن كان سعٌد بن المسٌب ٌمرإها، فؤنكر علٌه سعد    
ولد روي عن لتادة فً لوله : "}َما َنْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها{ لال : كان هللا تعالى ٌنسً نبٌه ما ٌشاء وٌنسخ ما    

 .(ٗ)ٌشاء"
 ألرئ لرآنا ثم نسٌه، فلم ٌكن شٌبا، ومن وروي عن الحسن أنه لال فً لوله : "}أَْو نُْنِسَها{، لال : إن نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص    

 .(٘)المرآن ما لد نسخ وأنتم تمرءونه"
وروي عن ابن عباس، لال : "كان مما ٌنزل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص الوحً باللٌل وٌنساه بالنهار، فؤنزل هللا، عز    

ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها {"وجل:} َما َنْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها َنؤِْت  بَِخ
(ٙ). 

ُ{]األعلى:واسٌتدل أصحاب هذا الوجه بموله تعالى:    [، فمد أعلم َّللاَّ أنه 2-ٙ"}َسنُْمِربُن فَبَل تَْنَسى إال َما َشاَء َّللاَّ
 .(2)ٌشاء أن ٌُْنسى"

المول عندي لٌس بجابز، ولد ضعؾ الزجاج أن تحمل اآلٌة على )النسٌان( الذي هو ضد الذكر، فمال:" وهذا  
: لد أنبؤ النبً   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألن َّللاَّ عزَّ وجلَّ

ٌَْن{ إنَّه ال ٌشاء، أن ٌذهب بالذي أوَحى به إلى النبً  ٌْنَا ِإلَ  .(1)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -فً لوله }َولَبِْن ِشبَْنا لَنَْذَهبَنَّ بِالَِّذي أَْوَح
ُ{ لوالن ٌُْبطبلن أن ٌكون }ننسها{، فً اآلٌة بمعنى ثم ذكر أن فً لوله تعالى:}  فَبَل تَْنَسى إال َما َشاَء َّللاَّ

 :(5))النسٌان(
 أحدهما:أن لوله:}فبل تنسى{، أي لست تترن إال ما شاَء َّللاَّ أن تترن.

السلب  والثانً: وٌجوز أن ٌكون }إال ما شاَء هللا{، مما ٌلحك بالبشرٌة، ثم تذكر بعد، لٌس أنه على طرٌك
 شٌباً أوتٌه من الحكمة. -ملسو هيلع هللا ىلص  -للنبً 

ًّ وؼٌره : "ذلن جابز ، ولد ولع ، وال فرق بٌن أن ترفع اآلٌة بنسخ أو بنسبه"   .(ٓٔ)فً حٌن لال أبو عل
د ولال ابن عطٌة:" والصحٌح فً هذا، أن نسٌان النبً صلى هللا علٌه وسلّم ، لما أراد هللا أن ٌنساه ، ولم ٌر 

أن ٌثبته لرآناً جابزاً، وأما النسٌان الذي هو آفة فً البشر ، فالنبً صلى هللا علٌه وسلّم معصوم منه ، لبل 
التبلٌػ ، وبعد التبلٌػ ، ما لم ٌحفظه أحد من الصحابة ، وأما بعد أن ٌحفظ ، فجابز علٌه ما ٌجوز على البشر 

مط آٌة ، فلما فرغ من الصبلة لال : "أفً الموم أبً ؟" ، ألنه لد بلػ وأدى األمانة ، ومنه الحدٌث ، حٌن أس
لال : نعم ٌا رسول هللا ، لال : "فلم لم تذكرنً ؟" لال : خشٌت أنها رفعت". فمال النبً صلى هللا علٌه وسلّم: 

 .(ٔ)("ٔ)"لم ترفع ولكنً نسٌتها"

                                                             

 .2ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
. 55ٙٓٔرلم:  15ٕ/ٙ( فً السنن الكبرى: ٕ)  

ولال: )هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه(. وأخرجه عبد الرزاق فً تفسٌره:  ٕٕٗ/ٕ( فً المستدرن: ٖ)
، ولال محممه: 1ٕٓرلم:  52٘/ٕ، وسعٌد بن منصور فً سننه: ٘ٔرلم:  ٕٔ، وأبو عبٌد فً الناسخ والمنسوخ: ٘٘/ٔ
، والطبري فً 2ٓٔ)سنده ضعٌؾ لجهالة الماسم بن عبد هللا بن ربٌعة(، وابن أبً داود فً المصاحؾ: : 55٘/ٕ

.2٘ٗ-2ٗٗ/ٕ(:2٘2ٔ(، و)2٘٘ٔتفسٌره)  
 . لاله عبد الرزاق ، عن لتادة.22ٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 ، وذكره ابن كثٌر فً تفسٌره.2ٕٗ/ٕ(:ص2ٗ٘ٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .22ٖ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٓٓ/ٔ(:ص1٘ٓٔبً حاتم)( انظر: تفسٌر ابن أٙ)
 .15ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:2)
 .5ٓٔ-15ٔ/ٔ( معانً المرآن: 1)
 .5ٓٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: 5)
 .5ٕٙ/ٔ( البحرالمحٌط: ٓٔ)

(ٔ) ( من حدٌث ٖ٘ٙ٘ٔ(، وهو عند أحمد)1ٔ1ٖ(، والنسابً فً الكبرى)5ٖٔأخرجه البخاري، فً المراءة خلؾ اإلمام) 
(:"رواه أحمد والطبرانً، ورجاله رجال الصحٌح.5ٙ/ٕلال الهٌتمً فً مجمع الزوابد) -رضً هللا عنه-عبدالرحمن بن أبى  



ٕ٘ٙ 

 

ٕ٘ٙ 

 

مجرد النسٌان ال ٌمتضً لال ابن عثٌمٌن:"والمراد به هنا رفع اآلٌة؛ ولٌس مجرد النسٌان؛ ألن   
 .(ٕ) النسخ؛ فالنبً  ملسو هيلع هللا ىلص لد ٌنسى بعض اآلٌة؛ وهً بالٌة"

َ فَنَِسٌَُهْم{ ]التوبة :  نُْنِسَها{الوجه الثانً: أن ٌكون} [، ٌعنً 2ٙبمعنى:)الترن(، من لول هللا جل ثناإه : }نَسُوا َّللاَّ
ومنه لوله تعالى : } لَاَل كذلن أَتَتَْن آٌَاتُنَا فَنَِسٌتََها وكذلن الٌوم به : تركوا هللا فً عبادته فتركهم فً العذاب، 

 [. ٕٙٔتنسى { ] طه: 
 .(٘)، ونصره أبو علً الفارسً(ٗ)، وحّسنه الفراء(ٖ)واختار هذه المراءة أبو عبٌد وأبو حاتم    
وهو خطؤ أٌضاً، لالوا: أو نَتُْركَُها، واعترض الزجاج على هذا التفسٌر فمال:" ولٌل فً }أو نْنِسَها{ لول آخر،  

 .(ٙ)وهذا ٌمال فٌه نسٌت إذا تركت، وال ٌمال أنسٌت أي تركت"
 .(2)وهذا ال ٌصح؛ ألنه لٌس كل آٌة تُركت ولم تنسخ ٌإتى بخٌر منها"واعترض اٌضا الواحدي ، فمال:  

 .(1) ولال أبو علً وؼٌره : ذلن متجه، ألنه بمعنى نجعلن تتركها  
 .(ٓٔ)، وبه لال الزجاج(5)األزهري:}نُْنسها{، أي نؤمُر بتركه وحكى  
 : (ٔٔ)ٌمال : أنسٌتُه الشًء أي أمرُت بتركه، ونسٌتُه تركته، لال الشاعر 

ٌْها وال ُمْنِسٌها ًّ عُْمبَة ألضٌها        لسُت بناِس  إّن عل
 .(ٕٔ)أي وال آمر بتركها

عباس: }أو ننسها{، لال : "نتركها ال لال المرطبً:"وما  روى علً بن أبً طلحة عن ابن   
، فبل ٌصح، ولعل ابن عباس لال : نتركها، فلم ٌضبط، والذي علٌه أكثر أهل اللؽة والنظر أن معنى (ٖٔ)نبدلها"

 . (ٗٔ)}أو ننسها{: نبح لكم تركها، من نسً إذا ترن، ثم تعدٌه"
نسخ اآلٌة بآٌة فتُبِطل الثانٌةُ العمَل باألولى، والفرق بٌن )التَرن( و)النسخ(، "أن )النسخ( ٌؤتً فً الكتاب فً  

ومعنى )الترن( أن تؤتً اآلٌة بضرب من العمل فٌإمر المسلمون بترن ذَلن بؽٌر آٌة تَؤْتًِ ناسخة للتً لبلَها، 
{]الممتحنة:  .(٘ٔ)بترن الِمْحنَة"[، ثم أمر المسلمون بعد ذلن ٓٔنحو}إِذَا َجاَءكُُم اْلُمْإِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوهُنَّ

أن أصل}ننسها{، الهمزة من )النسًء( وهو التؤخٌر، إال أنه أبدل من الهمزة )ألفاً(، وعلى واالحتمال الثانً: 
 هذا االحتمال تتحد المراءتان.

                                                                                                                                                                                                       

رضٌا هلل عنهما. وأخرجه أبو داود -رحمن بن أبزى، عن أبً(، من حدٌث عبدال2ٗٙٔ(، وابن خزٌمة)5ٕٓٗٔوأخرجه أحمد)
، أ، لال األلبانً فً صحٌح أبً داود، 5ٓ2: الفتح على اإلمام فً الصبلة، حدٌث رلم 1٘ٔ، كتاب الصبلة، باب 5ٕٓٔص

.ٕٗ٘/ٔحسن،   
 .5ٕٙ/ٔ، ونمله أبو حٌان فً البحر:5ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٔ)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .1ٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٔٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ: ٖ)
 .٘ٙ - ٗٙ/ ٔمعانً المرآن: ( انظر: ٗ)
 .ٕٕ٘ - 5ٕٔ/ ٕانظر: الحجة ألبً علً:  (٘)
 .5ٓٔ-15ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٖٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .5ٕٙ/ٔ، وانظر: البحر المحٌط: 5ٖٔ/ٔالوجٌز: ، والكبلم بتمامه من: المحرر 11ٔ/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة: 1)
 .1ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5)
 . 5ٓٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٓٔ)
 ( البٌت البن االعرابً/ انظر: لسان العرب ومصباح المنٌر: مادة)عمب(.ٔٔ)
 .1ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص2٘5ٔ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .1ٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً:ٗٔ)
 .5ٓٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٘ٔ)
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والمراءة الثانٌة: بفتح النون األولى فً } نَنسخ {؛ وفتحها فً } نَنسؤها { مع الهمز بعد السٌن وهً لراءة ابن 
، "بمعنى نإخرها، من لولن : نسؤت هذا األمر أنسإه نَْسؤ ونََساء، إذا أخرته، وهو من لولهم كثٌر و أبو عمرو

 : (ٔ): " بعته بنساء، ٌعنً بتؤخٌر، ومن ذلن لول طرفة بن العبد
َول الُمْرخى وثِْنٌاه بالٌد  لعمرن إن الموت ما أَْنَسؤ الفتى          لكالّطِ

 ، أخر.ٌعنً بموله: )أنسؤ(
مُ     ونَهُ َعاًما ِلٌَُواِطبُوا ومنه لوله تعالى: }ِإنََّما النَِّسًُء ِزٌَاَدةٌ فًِ اْلكُْفِر ٌَُضلُّ ِبِه الَِّذٌَن َكفَُروا ٌُِحلُّونَهُ َعاًما َوٌَُحّرِ

ُ ُزٌَِّن لَُهْم سُوُء أَْعَمالِِهمْ  َم َّللاَّ ُ فٌَُِحلُّوا َما َحرَّ َم َّللاَّ ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{ ]التوبة :  ِعدَّةَ َما َحرَّ [ ومنه 2َٖوَّللاَّ
سمً بٌع األجل نسٌبة، ولال أهل اللؽة: أنسؤ هللا أجله ونسؤ فً أجله، أي أخر وزاد، ولال علٌه الصبلة 

 .(ٕ)والسبلم: "من سره النسء فً األجل والزٌادة فً الرزق فلٌصل رحمه"
الصحابة والتابعٌن، ولرأه جماعة من لراء الكوفٌٌن والبصرٌٌن، وتؤوله كذلن وممن لرأ ذلن جماعة من    

 .(ٖ)جماع من أهل التؤوٌل"
وتفسٌر اآلٌة على هذه المراءة: " ما نبدل من آٌة أنزلناها إلٌن ٌا دمحم، فنبطل حكمها ونثبت خطها، أو نإخرها    

ها أو مثلها.. ولد لرأ بعضهم ذلن : }ما ننسخ من فنرجبها ونمرها فبل نؽٌرها وال نبطل حكمها، نؤت بخٌر من
آٌة أو تُنسها{، وتؤوٌل هذه المراءة نظٌر تؤوٌل لراءة من لرأ : }أو نُنسها{، إال أن معنى)أو تُنسها(، أنت ٌا 

 .(ٗ)دمحم"

ٌر "وأما }ننسؤها{ فهو من )النسؤ(؛ وهو التؤخٌر؛ ومعناه: تؤخٌر الحكم، أو تؤخ لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:  
 .(٘)اإلنزال؛ أي أن هللا ٌإخر إنزالها، فتكون اآلٌة لم تنزل بعد؛ ولكن هللا سبحانه وتعالى أبدلها بؽٌرها"

:(ٙ)ولراءة الهمز على اختبلؾ وجوهها معناها التؤخٌر، وٌكون معنى اآلٌة على هذا فٌه أربعة ألوال   
. (2)أحدها: نإخر نسخها ونزولها، وهو لول عطاء  

.(1)نمحها لفظاً وحكماً، وهو لول ابن زٌدوالثانً:   
 والثالث: نإخر حكمها ونبمً تبلوتها، أو نإخر تبلوتها ونبمً حكمها. 

ٌٍْر ِمْنَها{ ألن ما أمضً وأُلِرَّ ال ٌمال فٌه نؤت بخٌر  والرابع: نمضها فبل ننسخها، وهو ضعٌؾ لموله: }َنؤِْت ِبَخ
 منه. 

فً )نُنسخ( وكسر السٌن؛ وضم النون فً )نُنسها( بدون همز وهً لراءة  والمراءة الثالثة: بضم النون األولى
 :(5)ابن عامر وفٌها وجهان

 أحدهما: أن ٌكون: نسخ وأنسخ، بمعنى واحد.
والثانً: أنسخته: جعتله ذا نسخ، كما لال لوم للحجاج ولد صلب رجبل: ألبروا فبلنا، أي اجعلوه ذا لبر، لال 

 [.ٕٔ]عبس: تعالى: }ثم أماته فؤلبره{ 

                                                             

) من أشعار الستة الجاهلٌٌن( من معلمته المشهورة . ورواٌتهم : " ما أخطؤ الفتى " . والطول : حبل ٌطول  1ٖٔ(دٌوانه : ٔ)
ما لال! للدابة لترعى وهً مشدودة فٌه . وثنٌاه " طرفاء . أي إنه ال ٌفلت من حبال المنٌة ، وإن أخر فً أجله . وما أصدق 

 ولكننا ننسى!
 .5ٓٔ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً:2ٖٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .22ٗ-2ٙٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .21ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
، الكشؾ عن 21ٔ/ٔ، شرح الهداٌة للمهدوي: 2ٖٖ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 5ٕ٘/ٔ(انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٙ)

. 1ٕ٘/ٔوجوه المراءات السبع لمكً:   
 .22ٗ/ٕ(:ص2ٖٙٔ، وأخرج الطبري بمعناه: )5ٕ٘/ٔ(انظر: البحر المحٌط: 2)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٙٔ، وأخرج الطبري بمعناه: )5ٕ٘/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 1)
 .2ٖٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 5)
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من:أنسختن فؤنا أنسخن، وذلن خطؤ من المراءة  -: "ما ننسخن ٌا دمحم نحن من آٌة لال الطبري: فٌكون المعنى   
، لخروجه عما جاءت به الحجة من اْلمََرأَة بالنمل المستفٌض. وكذلن لراءة من لرأ)تُنسها( أو)تَنسها( (ٔ)عندنا

 .(ٖ) (ٕ)ا الحجة من لراء األمة"لشذوذها وخروجها عن المراءة التً جاءت به
وأولى المراءات من لرأ : }أو نُْنسها{ بمعنى : نتركها، "ألن هللا جل ثناإه أخبر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أنه مهما بدل حكما أو    

ن ٌكون ؼٌره، أو لم ٌبدله ولم ٌؽٌره، فهو آتٌه بخٌر منه أو بمثله. فالذي هو أولى باآلٌة، إْذ كان ذلن معناها، أ
إذ لدم الخبر عما هو صانع إذا هو ؼٌر وبدل حكم آٌة أن ٌعمب ذلن بالخبر عما هو صانع، إذا هو لم ٌبدل  -

ذلن ولم ٌؽٌر. فالخبر الذي ٌجب أن ٌكون عمٌب لوله :}ما ننسخ من آٌة{، لوله : أو نترن نسخها، إذ كان ذلن 
ن بالمعنى الذي وصفت، فهو ٌشتمل على معنى " المعروؾ الجاري فً كبلم الناس. مع أن ذلن إذا لرئ كذل

اإلنساء " الذي هو بمعنى الترن، ومعنى " النَّساء " الذي هو بمعنى التؤخٌر. إذ كان كل مترون فمإخر على 
 .(ٗ)حال ما هو مترون"

ذكر، ولد حمل الرازي )النسٌان( على معنى )الترن(، فمال: " األكثرون حملوه على النسٌان الذي هو ضد ال   
[ أي فترن ٘٘ٔومنهم من حمل النسٌان على الترن على حد لوله تعالى: }فنسى ولم نجد له عزما{ ]طه: 

[ أي نتركهم كما تركوا، واألظهر أن حمل ٔ٘ولال: }فالٌوم ننساهم كما نسوا لماء ٌومهم هاذا{ ]األعراؾ: 
من لوازم النسٌان أطلموا اسم الملزوم النسٌان على الترن مجاز، ألن المنسً ٌكون متروكا، فلما كان الترن 

على البلزم ولرىء ننسها وننسها بالتشدٌد، وتنسها وتنسها على خطاب الرسول، ولرأ عبد هللا: ما ننسن من 
 .(٘)آٌة أو ننسخها، ولرأ حذٌفة: ما ننسخ من آٌة أو ننسكها"

وؼٌر مستحٌل فً فطرة ذي عمل صحٌح، وأنكر الطبري من لرأ : }أو نَْنسها{، إذا عنً به النسٌان، فمال: "   
وال بحجة خبٍر أن ٌنسً هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بعض ما لد كان أنزله إلٌه. فإْذ كان ذلن ؼٌر مستحٌل من أحد هذٌن 
الوجهٌن، فؽٌر جابز لمابل أن ٌمول : ذلن ؼٌر جابز، وأما لوله : }ولبن شبنا لنذهبن بالذي أوحٌنا إلٌن{، فإنه 

إه لم ٌخبر أنه ال ٌذهب بشًء منه، وإنما أخبر أنه لو شاء لذهب بجمٌعه، فلم ٌذهب به والحمد هلل، بل جل ثنا
إنما ذهب بما ال حاجة بهم إلٌه منه، وذلن أن ما نسخ منه فبل حاجة بالعباد إلٌه. ولد لال هللا تعالى ذكره : 

ُ{ ]األعلى [، فؤخبر أنه ٌنسً نبٌه منه ما شاء. فالذي ذهب منه الذي 2 - ٙ:  }َسنُْمِربَُن فَبل تَْنَسى إِال َما َشاَء َّللاَّ
استثناه هللا، فؤما نحن، فإنما اخترنا ما اخترنا من التؤوٌل طلب اتساق الكبلم على نظام فً المعنى، ال إنكار أن 

 . (ٙ) ٌكون هللا تعالى ذكره لد كان أنسى نبٌه بعض ما نسخ من وحٌه إلٌه وتنزٌله"
ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها{]البمرة:لوله تع     .(2)[، "أي نؤت بخٌر لكم منها"ٙٓٔالى:} نَؤِْت بَِخ

أي: أصلح لمن تعبّد بها، وأنفع لهم، وأسهل علٌهم، وأكثر ألجرهم، ال أن آٌةً خٌٌر من  لال الواحدي:"  
 .(ٔ)آٌة؛ ألن كبلم هللا عز وجل واحد، وكله خٌٌر"

                                                             

 ( المول لئلمام الطبري.ٔ)
 .21ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
كمراءة ابن كثٌر وأبً عمرو إال أنه بؽٌر -ٔعشر لراءات شاذة، وهً:  [،ٙٓٔ}نُْنِسَها{]البمرة:(ولد ذكروا فً لوله تعالى:ٖ)

)تَْنَساها( بفتح التاء -ٕبً ولاص، لال ابن عطٌة وأبو حٌان: )وأراه َوِهم(. همز، ذكره أبو عبٌد البكري فً الآللا عن سعد بن أ
كذلن إال أنه بالهمز. -ٖبعدها نون ساكنة وسٌن مفتوحة من ؼٌر همز وهً لراءة سعد بن أبً ولاص والحسن وٌحٌى بن ٌعمر. 

)نُْنسبها( بضم نون -ٙلراءة سعٌد بن المسٌب. كذلن إال أنه بؽٌر همز وهً -٘كذلن إال أنه بضم التاء وهً لراءة أبً حٌوة. -ٗ
)نُنَسَّها( بضم نون المضارعة وفتح النون وكسر السٌن مشددة، وبها لرأ -2المضارعة وسكون النون وكسر السٌن مع الهمز. 

ًّ -1الضحان وأبو رجاء.  وابن  )نُْنِسن( بضم نون المضارعة وسكون النون وكسر السٌن وكاؾ بعدها للخطاب، وهً لراءة أب
كذلن إال أنه بزٌادة -ٓٔكذلن إال أنه بفتح النون الثانٌة وتشدٌد السٌن مكسورة، تروى عن الضحان وأبً رجاء. -5مسعود. 

ضمٌر اآلٌة بعد الكاؾ )نُنَسكها(، وهً لراءة حذٌفة، وكذلن هً فً مصحؾ سالم مواله. انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: 
. 2ٖٖ-ٖٖ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٓٔ/ٔ، المحتسب البن جنً: ٖٖٗ/ٔحٌان:  ، البحر المحٌط ألبًٕٖٓ-5ٖٔ/ٔ  

 .25ٗ-21ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .2ٖٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .1ٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
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خٌراً هنا أفعل التفضٌل ، والخٌرٌة ظاهرة ، ألن المؤتً به ، إن كان أخؾ  لال أبو حٌّان: الظاهر أن  
من المنسوخ أو المنسوء ، فخٌرٌته بالنسبة لسموط أعباء التكلٌؾ ، وإن كان أثمل ، فخٌرٌته بالنسبة لزٌادة 

 .(ٕ)الثواب"
فً عاجل إن كانت الناسخة لال المرطبً: " لفظة "بخٌر" هنا صفة تفضٌل، والمعنى بؤنفع لكم أٌها الناس    

 .(ٖ) أخؾ، وفً آجل إن كانت أثمل، وبمثلها إن كانت مستوٌة"
لال الزجاج:" فؤما ما ٌإتى فٌه بخٌر من المنسوخ فتمام الصٌام الذي نسخ اإِلباحة فً اإِلفطار لمن استطاع  

ةَ{]البمرة: ا لوله }أَْو [، فهذا هو خ1ٌ٘ٔالصٌام، ودلٌل ذلن لوله: ]َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّ ، وأمَّ ر لنا كما لال َّللاَّ عزَّ وجلَّ
ِمثِْلَها{ أي نؤْتً بآٌة ثوابها كثواب التً لبلها، والفابدة فً ذلن أن ٌكون الناسخ اشهل فً المؤخذ من المنسوخ، 

بجعل البٌت  - ملسو هيلع هللا ىلص -واإلٌمان به أسوغ، والناس إلٌه أسرع، نحو الِمْبلة التً كانت على جهة ثم أمر َّللاَّ النبً 
وإِن كان السجود إلى سابر النواحً متساوٌاً فً  -لبلةَ المسلمٌن وعدل بها عن المصد لبٌت الممدس، فهذا 

 .(ٗ)العمل والثواب، فالذي أمر هللا به فً ذلن الولت كان األصلح، واألدعى للعرب وؼٌرهم إِلى اإِلسبلم"
ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها{]البمرة: ولد اختلؾ أهل العلم فً تفسٌر لوله     : (٘)[، على وجوهٙٓٔتعالى:}نَؤِْت بَِخ

 .(ٙ)أحدها: فً المنفعة والرفك والرفعة. لاله ابن عباس
 . (2)والثانً: أن معنى خٌر منها ، أي أخؾ منها ، بالترخٌص فٌها ، وهذا معنى لول لتادة

من حكم آٌة فنبدله ، أو نتركه فبل نبدله ، نؤت بخٌر لكم أٌها لال الماوردي:"فٌكون تؤوٌل اآلٌة ، ما نؽٌر    
ً ، وإما بالنفع بكثرة  ً منها ، إما بالتخفٌؾ فً العاجل ، كالذي كان من نسخ لٌام اللٌل تخفٌفا المإمنون حكما

 .(1)الثواب فً اآلجل ، كالذي كان من نسخ صٌام أٌام معدودات بشهر رمضان"
 .(5) لكم. اختاره الرازيالثالث: أن معناه: األصلح 

 .(ٓٔ)الرابع: ولٌل: أن لفظة"}خٌر{، فً اآلٌة مصدر، و}من{ البتداء الؽاٌة"
ضعّفه ابن عطٌة فمال:" وٌملك هذا المول لموله تعالى أَْو ِمثِْلها إال أن ٌعطؾ المثل على الضمٌر فً ِمْنها دون  

 .(ٔٔ)إعادة حرؾ الجر، وذلن معترض"
خٌر{ فً اآلٌة صفة تفضٌل، والمعنى: بؤنفع لكم أٌها الناس فً عاجل، إن كانت الناسخة والراجح أن:" لفظة }   

 . وهللا أعلم.(ٕٔ)أخؾ، وفً آجل، إن كانت أثمل، وبمثلها إن كانت مستوٌة"
لال أبو حٌان:" وحكً عن ابن عباس أن فً اآلٌة تمدٌماً وتؤخٌراً تمدٌره : ما نبدل من حكم آٌة نؤت بخٌر منها  

أنفع منها لكم ، أو مثلها. ثم لال : أو ننساها ، أي نإخرها ، فبل ننسخها وال نبدلها. وهذه الحكاٌة ال  ، أي
 .(ٖٔ)تصح عن ذلن الحبر ابن عباس ، إذ هً محٌلة لنظم المرآن"

                                                                                                                                                                                                       

 .ٖٖٖ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .5ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 . )بتصرؾ بسٌط(.5ٙ-ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .1ٖٗ-1ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
، ونص كبلم ابن عباس: )خٌر لكم فً المنفعة وأرفك بكم(، وهو عند ابن جرٌر 2ٗٓٔرلم  ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم: ٙ)

. 22ٔٔرلم:  1ٔٗ/ٕفً جامع البٌان:   
 .ٕٕٓ/ٔ(:ص2ٓٓٔم)( انظر: تفسٌر ابن أبً حات2)
 .2ٔٔ/ٔ( النكت والعٌون: 1)
. لال الرازي: "وهذا أولى ألنه تعالى ٌصرؾ المكلؾ على مصالحه ال على ما هو أخؾ على ٔٗٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: 5)

 طباعه، فإن لٌل: لو كان الثانً أصلح من األول لكان األول نالص الصبلح فكٌؾ أمر هللا به؟ للنا: األول أصلح من الثانً
 بالنسبة إلى الولت األول، والثانً بالعكس منه فزال السإال".

 .5ٗ/!ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .5ٗ/!ٔ(المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .5ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٖٔ)



ٕٙٓ 

 

ٕٙٓ 

 

ٍء لَِدٌٌر{]البمرة:   ًْ َ َعلَى كُّلِ َش ٌها المخاطب أن هللا [، " أي ألم تعلم أٙٓٔلوله تعالى:}أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)علٌم حكٌم لدٌر، ال ٌصدر منه إِال كل خٌر وإِحسان للعباد"

 .(ٕ)لال دمحم بن إسحاق: " أي ال ٌمدر على هذا ؼٌرن بسلطانن ولدرتن" 

 .(ٖ)لال الزمخشري:" فهو ٌمدر على الخٌر ، وما هو خٌر منه ، وعلى مثله فً الخٌر"  
 .(ٗ)على الخٌر وعلى مثله" لال النسفً:" أي لادر فهو ٌمدر  
 .(٘)أي: من النسخ والتبدٌل وؼٌرهما" لال الواحدي:"  
 .(ٙ)لال البٌضاوي:" فٌمدر على النسخ واإلتٌان بمثل المنسوخ، أو بما هو خٌر منه"  
 .(2)لال البؽوي:أي" من النسخ والتبدٌل ، لفظه استفهام ، ومعناه تمرٌر ، أي : إنن تعلم"  
 .(1)الماسمً:" فهو ٌمدر على الخٌر، وما هو خٌر منه، وعلى مثله فً الخٌر"ولال   
لال الطبري:" ألم تعلم ٌا دمحم أنً لادر على تعوٌضن مما نسخت من أحكامً ، وؼٌرته من فرابضً   

فً التً كنت افترضتها علٌن ، ما أشاء مما هو خٌر لن ولعبادي المإمنٌن معن ، وأنفع لن ولهم ، إما عاجبل 
أو بؤن أبدل لن ولهم مكانه مثله فً النفع لهم عاجبل فً الدنٌا وآجبل فً اآلخرة  -الدنٌا ، وإما آجبل فً اآلخرة 

 .(5)وشبٌهه فً الخفة علٌن وعلٌهم ؟ فاعلم ٌا دمحم أنً على ذلن وعلى كل شًء لدٌر"
ى لدرتِِه تعالَى على النسخ وعلى لال أبو السعود:" والمراُد بهذا التمرٌر االستشهاُد بعلمه بما ذكر عل  

اإلٌتان بما هو خٌٌر من المنسوخ وبما هو مثله ألن ذلن من جملة األشٌاء الممهورةِ تحت لدرته سبحانه فِمْن 
 .(ٓٔ)علم شموِل لدرتِه تعالى لجمٌِع األشٌاء علُم لدرته على ذلن لطعاً"

وإن لم آت بالثانً فً االبتداء هو العجز ،  لال الراؼب:" أي ال تحسبن أن تؽٌٌري الحكم حاالً فحاالً   
فإن من علم لدرته على كل شً ال ٌظن ذلن ، وإنما ٌعتبر ذلن ال ٌرجع إلى مصلحة العباد ، وبدأ األلٌك بهم 

 .(ٔٔ)فً الولت المتمدم الحكم المتمدم وفى الولت المتؤخر الحكم المتؤخر"
لد علمت لدرة هللا على كل شًء؛ ومنها المدرة على لال ابن عثٌمٌن:"ٌمرر هللا المخاَطب، ٌعنً أنن   

 .(ٕٔ)النسخ"
 [، وجهٌن:ٙٓٔوٌحتمل اإلستفهام فً لوله تعالى:}أَلَْم تَْعلَْم{]البمرة:  

 .(ٖٔ)أحدهما: أن ظاهره اإلستفهام المحظ، ٌفٌد األنكار. لاله ابن عطٌة
 .(ٗٔ)والثانً: أن هذا اإلستفهام معناه التمرٌر

معناه التمرٌر، وال ٌحتاج إلى معادل ألبتة، "واالستفهام بمعنى التمرٌر كثٌر فً  -هنا-اإلستفهام والراجح أن  
ُ ِبؤَْعلََم بَِما فِى ُصُدوِر اْلعَـالَِمٌَن{]العنكبوت: ٌَْس َّللاَّ ً إذا دخل على النفً : }أََو لَ [؟ ٓٔكبلمهم جداً، خصوصا

ُ ِبؤَْحَكِم اْلَحـاِكِمٌَن{ ٌَْس َّللاَّ [؟ }أَلَْم ٌَِجْدَن ٌَتًٌِما فَآَوى{ ]الضحى : 1ٔ[ ؟ }أَلَْم نَُربَِّن فٌَِنا َوِلًٌدا{]الشعراء:1]التٌن:}أَلَ
[ ؟ فهذا كله استفهام ال ٌحتاج فٌه إلى معادل ، ألنه إنما ٌراد به ٔ[؟ }أَلَْم نَْشَرْح َلَن َصْدَرَن{]اإلنشراح:ٙ

                                                             

 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ(:ص2ٔٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .2ٔٔ/ٔتفسٌرالنسفً: ( ٗ)
 .ٖٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .55/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .2ٖٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 1)
 .1ٗٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:5)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٓٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .ٖٗ٘/ٔ، وانظر: روح المعانً: 5ٗٔ/ٔالمحرر الوجٌز:  ( انظر:ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٗٔ)



ٕٙٔ 

 

ٕٙٔ 

 

 لادر على كل شًء ، فله التصرؾ فً تكالٌؾ عباده ، التمرٌر، والمعنى: لد علمت أٌها المخاطب أن هللا
 .(ٔ)بمحو وإثبات وإبدال حكم بحكم ، وبؤن ٌؤتً باألخٌر لكم وبالمماثل"

 [، وجوها:ٙٓٔوفً إفراد المخاطب فً لوله تعالى:}أَلَْم تَْعلَْم{]البمرة: 
، والمنبه به ، والممرر على شًء أحدها: أن الحكمة فً ذلن، "أنه ما من شخص إال ٌتوهم أنه المخاطب بذلن 

ثابت عنده ، وهو أن لدرة هللا تعالى متعلمة باألشٌاء ، فلن ٌعجزه شًء ، فإذا كان كذلن لم ٌنكر النسخ ، ألن 
 . لاله أبو حٌان.(ٕ)هللا تعالى ٌفعل ما ٌشاء ، وٌحكم ما ٌرٌد ، ال راد ألمره ، وال معمب لحكمه"

 . لاله اآللوسً.(ٖ)هللا تعالى علٌه وسلم أعلمهم، ومبدأ علمهم"والثانً: "إنما أفرده ألنه صلى 
 . لاله اآللوسً.(ٗ)والثالث: أن اإلفراد كان أفاد المبالؽة مع االختصار

ٍء لَِدٌٌر{ ]البمرة:  ًْ َ َعلَى كُّلِ َش  [، على وجوه:ٙٓٔواختلؾ فً المخاطب فً لوله تعالى: }أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
، ألن (٘)الخطاب للرسول صلى هللا تعالى علٌه وسلم، وأرٌد بطرٌك الكناٌة هو وأمته المسلمون"أحدها: أن "

ٍ َوالَ َنِصٌٍر{. ًّ ْن ُدوِن هللاِ ِمن َوِل  لال بعد ذلن فً اآلٌة التالٌة:"} َوَما لَكُم ّمِ
 . (ٙ)والثانً: أن الخطاب للسامع، أي لكل والؾ علٌه. لاله أبو حٌان

طاب لمنكري النسخ، "والمراد االستشهاد بعلم المخاطب بما ذكر على لدرته تعالى على النسخ والثالث: أن الخ
وعلى اإلتٌان بما هو خٌر أو مماثل ألن ذلن من جملة األشٌاء الممهورة تحت لدرته سبحانه فمن علم شمول 

 .(2)لدرته عز وجل على جمٌع األشٌاء علم لدرته على ذلن لطعا"

لخطاب للنبى صلى َّللّا علٌه وسلم ، والمراد ؼٌره من المإمنٌن الذٌن ربما كان لال المراؼً: و"ا  
ٌإذٌهم ما كان ٌعترض به الٌهود وؼٌرهم على النسخ ، وضعٌؾ اإلٌمان ٌإثر فً نفسه أن ٌعاب ما ٌؤخذ به ، 

ٌمانهم ، ببٌان أن فٌخشى علٌه من الركون إلى الشبهة أو تدخل فً للبه الحٌرة ، فجاء ذلن تثبٌتا لهم وتموٌة إل
 .(1)المادر على كل شىء ال ٌستنكر علٌه نسخ األحكام ، ألنها مما تتناولها لدرته"

لال اآللوسً:" وااللتفات بوضع االسم الجلٌل موضع الضمٌر، لتربٌة المهابة، وألنه االسم العلم   
 .(5)من ضمٌر المتكلم المعظم" الجامع لسابر الصفات، ففً ضمنه صفة المدرة فهو أبلػ فً نسبة المدرة إلٌه

لال ابن عطٌة:" ومعنى اآلٌة أن هللا تعالى ٌنسخ ما ٌشاء وٌثبت ما ٌشاء وٌفعل فً أحكامه ما ٌشاء، هو لدٌر  
ٍء{، لفظ عموم معناه  ًْ على ذلن وعلى كل شًء، وهذا إلنكار الٌهود النسخ، ولوله تعالى }َعلى كُّلِ َش

المدٌمة بداللة العمل وال المحاالت ألنها لٌست بؤشٌاء، والشًء فً كبلم الخصوص، إذ لم تدخل فٌه الصفات 
 .(ٓٔ)العرب الموجود"

لال ابن كثٌر:" ٌرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرؾ فً خلمه بما ٌشاء ، فله الخلك واألمر وهو   
ٌمرض من المتصرؾ ، فكما خلمهم كما ٌشاء ، وٌسعد من ٌشاء ، وٌشمً من ٌشاء ، وٌصح من ٌشاء ، و

ٌشاء ، وٌوفك من ٌشاء ، وٌخذل من ٌشاء ، كذلن ٌحكم فً عباده بما ٌشاء ، فٌحل ما ٌشاء ، وٌحرم ما ٌشاء 
، وٌبٌح ما ٌشاء ، وٌحظر ما ٌشاء ، وهو الذي ٌحكم ما ٌرٌد ال معمب لحكمه، وال ٌسؤل عما ٌفعل وهم 

لما فٌه من المصلحة التً ٌعلمها تعالى ، ثم ٌسؤلون. وٌختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ ، فٌؤمر بالشًء 
ٌنهى عنه لما ٌعلمه تعالى.. فالطاعة كل الطاعة فً امتثال أمره واتباع رسله فً تصدٌك ما أخبروا. وامتثال 

                                                             

 .52ٕ-5ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .52ٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٖ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٖٖ٘/ٔ( انظر: روح المعانً: ٗ)
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٘)
 .5ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖٖ٘/ٔوح المعانً: ( ر2)
 .11ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:1)
 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: 5)
 .5ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)



ٕٕٙ 

 

ٕٕٙ 

 

لعنهم  -ما أمروا. وترن ما عنه زجروا. وفً هذا الممام رد عظٌم وبٌان بلٌػ لكفر الٌهود وتزٌٌؾ شبهتهم 
حالة النسخ إما عمبل كما زعمه بعضهم جهبل وكفرا ، ً وإما نمبل كما تخرصه آخرون منهم فً دعوى است -هللا

 .(ٔ)افتراء وإفكا"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: ثبوت النسخ، وأنه جابز عمبلً، ووالع شرعاً؛ وهذا ما اتفمت علٌه األمة إال أبا مسلم  ٔ.
األصفهانً؛ فإنه زعم أن النسخ مستحٌل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بؤن هذا من باب التخصٌص؛ ولٌس من باب 

ى ٌوم المٌامة؛ فإذا نُِسخت فمعناه أننا النسخ؛ وذلن ألن األحكام النازلة لٌس لها أمد تنتهً إلٌه؛ بل أمدها إل
خصصنا الزمن الذي بعد النسخ . أي أخرجناه من الحكم .؛ فمثبلً: وجوب مصابرة اإلنسان لعشرة حٌن نزل 
كان واجباً إلى ٌوم المٌامة شامبلً لجمٌع األزمان؛ فلما نُسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا 

ً لفظٌاً؛ ألنهم متفمون على جواز هذا  تخصٌصاً؛ وعلى هذا فٌكون الخبلؾ بٌن أبً مسلم وعامة األمة خبلفا
األمر؛ إال أنه ٌسمٌه تخصٌصاً؛ وؼٌره ٌسمونه نسخاً؛ والصواب تسمٌته نسخاً؛ ألنه صرٌح المرآن: } ما 

 ننسخ من آٌة أو ننسها {؛ وألنه هو الذي جاء عن السلؾ.
ن المنسوخ؛ لموله تعالى: } نؤت بخٌر منها {؛ أو مماثل له عمبلً . وإن ومن فوابد اآلٌة: أن الناسخ خٌر م ٕ.

 كان خٌراً منه مآالً .؛ لموله تعالى:}أو مثلها{.
ومنها: أن أحكام هللا سبحانه وتعالى تختلؾ فً الخٌرٌة من زمان إلى زمان؛ بمعنى أنه لد ٌكون الحكم  ٖ.

 ..ولت آخرخٌراً للعباد فً ولت؛ وٌكون ؼٌره خٌراً لهم فً 
ومنها: عظمة هللا عز وجل لموله تعالى: } ما ننسخ {: فإن الضمٌر هنا للتعظٌم؛ وهو سبحانه وتعالى أهل  ٗ.

 العظمة..
. ومنها: إثبات تمام لدرة هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } ألم تعلم أن هللا على كل شًء لدٌر {؛ ومن ذلن أنه  ٘.

 ..لادر على أن ٌنسخ ما ٌشاء
 .ا: أن لدرة هللا عامة شاملة؛ لموله تعالى: ) أن هللا على كل شًء لدٌر(ومنه ٙ.
ومنها: أن المادر على تؽٌٌر األمور الحسٌة لادر على تؽٌٌر األمور المعنوٌة؛ فاألمور المدرٌة الكونٌة هللا  2.

لوله تعالى: } ألم تعلم  لادر علٌها؛ فإذا كان لادراً علٌها فكذلن األمور الشرعٌة المعنوٌة؛ وهذا هو الحكمة فً
 ..أن هللا على كل شًء لدٌر { بعد ذكر النسخ

ً بحكم إال  1. ومنها: أن الشرٌعة تابعة للمصالح؛ ألن النسخ ال ٌكون إال لمصلحة؛ فإن هللا ال ٌبدل حكما
 ..لمصلحة

 إال لحكمة؟ لد ٌمول لابل: ما الفابدة إذاً من النسخ إذا كانت مثلها وهللا تعالى حكٌم ال ٌفعل شٌباً 
فالجواب: أن الفابدة اختبار المكلؾ باالمتثال؛ ألنه إذا امتثل األمر أواًل وآخراً، دل على كمال عبودٌته؛ وإذا لم 
ٌمتثل دل على أنه ٌعبد هواه، وال ٌعبد مواله؛ مثال ذلن: تحوٌل المبلة من بٌت الممدس إلى الكعبة؛ هذا بالنسبة 

ٌناً، أو شماالً؛ إنما الحكمة من ذلن اختبار المرء بامتثاله أن ٌتجه حٌثما للمكلؾ لٌس فٌه فرق أن ٌتجه ٌم
وجه؛ أما المتَجه إلٌه، وكونه أولى باالتجاه إلٌه فبل رٌب أن االتجاه إلى الكعبة أولى من االتجاه إلى بٌت 

ا المبلة التً كنت الممدس؛ ولهذا ضل من ضل، وارتد من ارتد بسبب تحوٌل المبلة: لال هللا تعالى: }وما جعلن
علٌها إال لنعلم من ٌتبع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ممن ٌنملب على عمبٌه وإن كانت لكبٌرة إال على الذٌن هدى هللا{ ]البمرة: 

[ ؛ فاإلنسان ٌبتلى بمثل هذا النسخ؛ إن كان مإمناً عابداً هلل لال: سمعت وأطعت؛ وإن كان سوى ذلن ٖٗٔ
 ا هذا التؽٌٌر! فٌتبٌن بذلن العابد حماً، ومن لٌس بعابد.عاند، وخالؾ: ٌمول: لماذ

 ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى وعد بؤنه ال ٌمكن أن ٌنسخ شٌباً إال أبدله بخٌر منه، أو مثله؛ ووعده صدق.. 5.
ؤت ومنها: ذكر ما ٌطمبن به العبد حٌن ٌخشى أن ٌملك فكره؛ لموله تعالى: }ما ننسخ من آٌة أو ننسها ن ٓٔ.

 بخٌر منها{.

 المرآن

                                                             

 .21ٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)



ٕٖٙ 

 

ٕٖٙ 

 

ٍ َواَل نَِصٌ ًّ ِ ِمْن َوِل َ لَهُ ُمْلُن الس َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن َّللا  ({ ]البمرة : 9ٍٓٔر )}أَلَْم تَْعلَْم أَن  َّللا 
ٔٓ9] 

 التفسٌر:
واألرض؟ ٌفعل ما ٌشاء،  أنت وأمتن أن هللا تعالى هو المالن المتصرؾ فً السموات -أٌها النبً-أما علمَت 

وٌحكم ما ٌرٌد، وٌؤمر عباده وٌنهاهم كٌفما شاء، وعلٌهم الطاعة والمَبول. ولٌعلم من عصى أن لٌس ألحد من 
ٍ ٌتوالهم، وال نصٌر ٌمنعهم من عذاب هللا. ًّ  دون هللا من ول

َ لَهُ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَ     [، ألم تعلم ٌا دمحم، " أن هللا وحده الذي له 2ْٓٔرِض{]البمرة:لوله تعالى: }أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)ملن السموات"

 .(ٕ)لال الصابونً:" أي ألم تعلم أن هللا هو المالن المتصرؾ فً شبون الخلك ٌحكم بما شاء وٌؤمر بما شاء؟"   
ادة.. والخطاب للنبً صلى هللا لال المرطبً: أي "باإلٌجاد واالختراع، والملن والسلطان، ونفوذ األمر واإلر   

 .(ٖ)علٌه وسلم والمراد أمته"
لال الواحدي:أي" أنه ٌملن السماوات واألرض ومن فٌهن، وهو أعلم بوجه الصبلح فٌما ٌتعبدهم به من ناسخ    

 .(ٗ)ومنسوخ"
جمٌع لال الشوكانً: "أي  له التصرؾ فً السموات واألرض باإلٌجاد، واالختراع، ونفوذ األمر فً   

مخلولاته، فهو أعلم بمصالح عباده، وما فٌه النفع لهم من أحكامه التً تعبدهم بها، وشرعها لهم، ولد ٌختلؾ 
 .(٘)ذلن باختبلؾ األحوال، واألزمنة، واألشخاص"

لال ابن عثٌمٌن:" أي أن هللا وحده الذي له ملن السموات، واألرض: ملن األعٌان، واألوصاؾ، والتدبٌر؛    
لسموات، واألرض، وأوصافها ملن هلل؛ و"التدبٌر" ٌعنً أنه تعالى ٌملن التدبٌر فٌها كما ٌشاء: ال فؤعٌان ا

 .(ٙ)معارض له، وال ممانع"
لال المراؼً:  فاّّل تعالى "له ملن السموات واألرض وهما تحت لبضته والعباد أهل مملكته   

ما شاء من األحكام، وٌمرر ما شاء منها بحسب ما وطاعته، علٌهم السمع والطاعة ألمره ونهٌه، فله أن ٌنسخ 
 .(2)ٌرى من الفابدة"

لال أبو السعود:" ألم تعلَم أَنَّ هللا له السلطان الماهر واالستٌبلء الباهر المستلزمان للمدرة التامة على   
مره وال معمَِّب لُحكمه التصرؾ الكلً فٌهما إٌجاداً وإعداماً وأمراً ونهٌاً حسبما تمتضٌِه مشٌبتُه ال ُمعاِرَض أل

 .(1)فَْمن هذا شؤنُه كٌؾ ٌخُرج عن لدرته شا من األشٌاء"

                                                             

 .ٖٔ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .5ٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٖٕ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٗ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر: ٘)
 .ٖٔ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 15ٔ/ ٔ(تفسٌر المراؼً:2)
 .ٖٖ٘/ٔ. ونمله بتمامه اآللوسً فً روح المعانً: ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:1)



ٕٙٗ 

 

ٕٙٗ 

 

لال اآللوسً:" فٌكون الكبلم على هذا كالدلٌل لما لبله فً إفادة البٌان، فٌكون منزال منزلة عطؾ   
ستشهاد على البٌان من متبوعه فً إفادة اإلٌضاح، فلذا ترن العطؾ وجّوز أن ٌكون تكرٌرا لؤلول وإعادة لبل

 .(ٔ)ما ذكر"
وخص ّ}السَّماواِت َواأْلَْرِض{ بالملن، لكونهما من أعظم المخلولات الظاهرة، وألن كل مخلوق ال   

ٌخلو عن أن ٌكون فً إحدى هاتٌن الجهتٌن فكان فً االستٌبلء علٌهما إشارة إلى االستٌبلء على ما اشتمبل 
 .(ٕ)علٌه

َماَوات لال الزجاج:" ومعنى)الملن( فً الل  ؽة: تمام المدرة واستحكامها.. ومعنى اآلٌة: إِن َّللاَّ ٌَْملن السَّ
 .(ٖ)واألرض ومن فٌهن فهو أعلم بوجه الصبلح فٌما ٌتعبدهم به، من ناسخ ومنسوخ ومترون وؼٌره"

 وفً تكرار لوله:}ألم تعلم{، وترن العطؾ، على األول، وجهان: 
 .(ٗ)لدرتِِه تعاَلى على جمٌع األشٌاء" احدهما:أنه "تمرٌٌر مستمل لبلستشهاد على

لال الراؼب: "إنه ال جعل حكم الثانً كالعلة لؤلول، أخرجه مخرج األول ، فكؤنه لٌل : هو على كل شً 
 .(٘)لدٌر، ألن له ملن السماوات واألرض"

ٌد وإشعاراً والثانً: ولٌل:" وإنما لم ٌعَطْؾ أن مع ما فً حٌزها على ما سبك من مثلها روما لزٌادة التؤك
 .(ٙ)باستمبلل العلم بكَل منهما وكفاٌتِه فً الولوؾ على ما هو الممصوُد "

ٍ َواَل نَِصٌٍر{]البمرة:    ًّ ِ ِمْن َوِل ًٌّ ٌرعى شبونكم أو 2ٓٔلوله تعالى:} َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ [، " أي: ما لكم ول
 .(2)ناصر ٌنصركم ؼٌر هللا تعالى فهو نعم الناصر والمعٌن"

 .(1)لال الواحدي:" تحذٌر العباد من عذابه، إذ ال مانع منه"   
لال البٌضاوي:" وإنما هو الذي ٌملن أموركم وٌجرٌها على ما ٌصلحكم، والفرق بٌن الولً والنصٌر. أن  

 .(5)الولً لد ٌضعؾ عن النصرة، والنصٌر لد ٌكون أجنبٌاً عن المنصور فٌكون بٌنهما عموم من وجه"
المراؼً:" أي ناصركم ومعٌنكم هو َّللّا وحده فبل تبالوا بمن ٌنكر النسخ أو ٌعٌبكم به ، ولٌس فً لال  

 .(ٓٔ)استطاعته أن ٌلحك بكم أذى"
ًّ لهم ؼٌره، وال نصٌر سواه، فعلٌهم أن ٌتلموه بالمبول،    لال الشوكانً:"وهذا صنع من ال ول

 .(ٔٔ)واالمتثال، والتعظٌم، واإلجبلل"
ٍ{: لرٌب وصدٌك، ولٌل : من وال وهو المٌم باألمور، }َوال نَِصٌٍر{، أي: لال البؽوي:   ًّ " }ِمْن َوِل

 .(ٕٔ)ناصر ٌمنعكم من العذاب"
لال الراؼب:" الولً: ٌمال تارة لمن له مواالة نسبٌة أو خلؾ ، وتارة لمن له والٌة سلطانٌة ، وإنما   

د ٌنفن الولً من النصرة بؤن ٌكون ضعٌفاً ، والنصٌر ذكر )الولً والنصٌر(، وهما متماربان بالعنؾ ، ألنه ل
 .(ٖٔ)من الوالٌة بؤن ٌكون عن المنصور أجنبٌاً"

لال اآللوسً:"والولً: المالن، والنصٌر: المعٌن، والفرق بٌنهما أن المالن لد ال ٌمدر على النصرة أو لد ٌمدر  
 .(ٔ)"بل ٌكون أجنبٌا -وال ٌفعل، والمعٌن لد ٌكون مالكا ولد ال ٌكون

                                                             

 .ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً:ٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ(انظر: روح المعانً:ٕ)
 .5ٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٗ)
 .15ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .ٖٖ٘/ٔ، والكبلم بتمامه فً روح المعانً: ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٙ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٕ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط:1)
 .ٓٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5)
 .15ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر: ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .11ٕ/ٔاألصفهانً: ( تفسٌر الراؼب ٖٔ)



ٕٙ٘ 

 

ٕٙ٘ 

 

د  بما تعلك به من العلم على تعلُّك إرادتِه تعالى بما ذُكر من اإلتٌان بما هو خٌٌر من المنسوخ أو بمثله فإن مجرَّ
لدرته تعالى على ذلن ال ٌستدعً حصولَه اْلبتة وإنما الذي ٌستدعٌه كونُه تعالى مع ذلن ولٌاً ونصٌراً لهم فمن 

ُض أمَره إلٌه علم أنه تعالى ولٌُّه ونصٌُره على االس ً أنه ال ٌفعل به إال ما هو خٌر له فٌفّوِ تمبلل ٌعلم لطعا
 .(ٕ)تعالى وال ٌخطُر بباله رٌبةٌ فً أمر النسخ وؼٌِره أصبلً "

، وناسب الجمع هنا، ألن المنفً (ٖ)لال أبو حٌان: "انتمل من ضمٌر اإلفراد فً الخطاب إلى ضمٌر الجماعة   
بدخول من علٌه صار نصاً فً العموم، فناسب كون المنفً عنه ٌكون عاماً أٌضاً، كان المعنى : وما لكل فرد 
ًّ َوالَ َنِصٌر{،...ولما كانت الجملتان األولٌان للتمرٌر، وهو إٌجاب من حٌث المعنى،  منكم فرد فرد}ِمن َوِل

ثة نفٌاً للولً والناصر، أي أن األشٌاء التً هً تحت لدرة هللا وسلطانه واستٌبلبه، ناسب أن تكون الجملة الثال
 .(ٗ)فاهلل تعالى ال ٌحجزه عما ٌرٌد بها شًء، وال مؽالب له تعالى فٌما ٌرٌد" 

ألرض، حتى لٌل وإن لٌل: أو لم ٌكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعلم أن هللا على كل شًء لدٌر، وأنه له ملن السموات وا   
 : (٘)له ذلن ؟ لٌل : عن هذا ثبلثة أجوبة

 أحدها : أن لوله: }ألم تعلم{، بمعنى: أعلمت .
والثانً : أنه خارج مخرج التمرٌر ، ال مخرج االستفهام . كما لال هللا تعالى}َوإِْذ لَاَل : هللاُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌَم 

ٌِْن ِمن ُدوِن هللِا{ ] المابدة : أَنَت لُْلَت ِلْلنَّاِس اتَِّخذُونًِ َوأُ  ًَ إِلَه [، خرج مخرج التمرٌر ال مخرج  ّٙٔٔمِ
 االستفهام .

ٍ -ملسو هيلع هللا ىلص -والثالث : أن هذا الخطاب للنبً  ًّ ْن ُدوِن هللاِ ِمن َوِل ، والمراد به أمته ، أال تراه لال بعد ذلن }َوَما لَكُم ّمِ
 .(ٙ)فً }لَكُْم{، دال على أن المراد بخطاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص خطاب أمته" َوالَ نَِصٌٍر{، فإن "جمع الضمٌر

، وذلن كمول (2)واأللرب: أن الكبلم لد أخرج الكبلم مخرج التمرٌر" لكونه أبلػ فً حكم الخطابة"  
 : (1)جرٌر

 أَلَْستم خٌر من ركب المطاٌا      وأندى العالمٌن بطون راح
 أي: أنتم كذلن.

، والمراد به أمته، ونظٌر ذلن لول الكمٌت بن زٌد فً مدح رسول -ملسو هيلع هللا ىلص -أن هذا الخطاب للنبً  كما  
 :(5)هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 إلى السراج المنٌر أحمد، ال        ٌَْعِدلنً رؼبة وال رهب
ًّ العٌوُن وارتمبوا   عنه إلى ؼٌره ولو رفع النـ       اس إل

 ! بل لصدُت ولو    عنفنً المابلون أو ثَلَبُواولٌل : أفرطتَ 
جاج واللَجب    لج بتفضٌلن اللسان، ولو       أكثر فٌن الّضِ
 أنت المصفً المحض المهذب فً النـ   سبة، إن نص لوَمن النسب  
 فؤخرج كبلمه على وجه الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهو لاصد بذلن أهل بٌته.   

 :(ٔ)بن معمروكما لال جمٌل 

                                                                                                                                                                                                       

 .ٗٗٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر أبً السعود:ٖٖ٘/ٔ( روح المعانً: ٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ، ونمله بتمامه  اآللوسً فً روح المعانً: ٗٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٕ)
 ( ضمٌر اإلفراد فً: }أَلَْم تَْعلَْم{، إلى ضمٌر الجماعة فً: }َوَما لَكُْم{.ٖ)
 .٘ٔ٘/ٔ( تفسٌر البحر المحٌط: ٗ)
 .2ٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
 .5٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .15ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2)
 .ٖٖٙ/ ٕ، وانظر ٖٖٔ/ ٕ، والمعجم المفصل: 51ٕ/ ٓٔ، وانظر: المجموع شرح المهذب:1٘( دٌوانه: 1)
 . 2ٔٔ - 2ٓٔ:  ٘، والحٌوان للجاحظ  ٖٗ(الهاشمٌات : 5)



ٕٙٙ 
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 أال إن جٌرانً العشٌة رابح          دعتهم دواع من هوى ومنادح 
فً ابتدابه  -فمال : " أال إن جٌرانً العشٌة " فابتدأ الخبر عن جماعة جٌرانه، ثم لال : " رابح"، ألن لصده    

 :(ٕ)لمته األخرىالخبر عن واحد منهم دون جماعتهم، وكما لال جمٌل أٌضا فً ك -ما ابتدأ به من كبلمه 
 خلٌلً فٌما عشتما، هل رأٌتما       لتٌبل بكى من حب لاتله لبلً

 وهو ٌرٌد لاتلته، ألنه إنما ٌصؾ امرأة، فكنى باسم الرجل عنها، وهو ٌعنٌها.   
َ لَهُ ُمْلُن السََّماَواتِ      ٍء لَِدٌٌر{}أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ ًْ َ َعلَى كُّلِ َش َواأْلَْرِض{، وإن كان  فكذلن لوله:}أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

لَكُْم ِمْن ظاهر الكبلم على وجه الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه ممصود به لصد أصحابه. وذلن بٌن بداللة لوله:}َوَما 
ٍ َواَل نَِصٌٍر{}أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرُسولَكُْم َكَما سُبَِل ُموَسى ِمْن لَْبُل{ اآلٌات ًّ ِ ِمْن َوِل  -الثبلث بعدها  ُدوِن َّللاَّ

 . (ٖ)على أن ذلن كذلن
الخطاب له ولؽٌره، لذكره العلم وال أحد بموله : }ألم تعلم{، وإن كان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الراؼب:" وإنما خص النبً    

، أو لد ولؾ من أسرار ملكوت السموات واألرض على ما لم ٌولؾ  -علٌه السبلم -من البشر أعلم بذلن منه
 .(ٗ)علٌه ؼٌره"

ِ{]البمرة:     : (٘)[، فإنه سوى هللا، وبعد هللا، ومنه لول أمٌة بن أبً الصلت2ٓٔولوله تعالى:}ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 نفس مالن دون هللا من والً     وما على حدثان الدهر من بالً ٌا

 .(ٙ)ٌرٌد : مالن سوى هللا وبعد هللا من ٌمٌن المكاره
ً للكفار التضى وعٌدا أي ألولً وناصر   { ِإذا تصور خطابا لال الراؼب:" ولوله : }َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 ٌحمٌكم عنه نحو لوله تعالً.
ً لهم أي ال تعتدوا بمن ٌوالٌكم وٌنصركم }إِنَّكُْم مِ  نَّا اَل تُْنَصُروَن{ إدا تصور خطابة للمإمنٌن التضى تسكٌنا

سواه ، كموله : }َضلَّ َمْن تَْدعُوَن إِالَّ إٌَِّاهُ{ ، وإذا اعتبر بهما فالمعنٌان فٌهما موجودان أي ال تعتمدوا أن لكم 
أنه تعالً هو الذي ال ٌمكن تصور ولً وناصر مع تصور ارتفاعه  ولٌاً وناصراً إذا لم ٌكن هللا ولٌكم تنبٌها

 .(2)عز وجل"
ولراءة الجماعة )َواَل نَِصٌٍر( بالخفض عطفا على )ولً( وٌجوز )َواَل نصٌُر( بالرفع عطفا على الموضع،    

 .(1)ألن المعنى ما لكم من دون هللا ولً وال نصٌر
التمرٌر على الوصفٌن اللذٌن بهما كمال التصرؾ، وهما : المدرة  (5)لال أبو حٌان:"وتضمنت هاتان الجملتان   

واالستٌبلء، ألن الشخص لد ٌكون لادراً، بمعنى أن له استطاعة على فعل شًء، لكنه لٌس له استٌبلء على 
ذلن الشًء، فٌنفذ فٌه ما ٌستطٌع أن ٌفعل، فإذا اجتمعت االستطاعة وعدم المانعٌة، كمل بذلن التصرؾ مع 

 .(ٓٔ)رادة، وبدأ بالتمرٌر على وصؾ المدرة، ألنه آكد من وصؾ االستٌبلء والسلطان"اإل

 :الفوابد

                                                                                                                                                                                                       

من شعر جمٌل ، وال فٌما جمعته منه . والمنادح : الببلد الواسعة البعٌدة . كؤنهما جمع مندوحة ،  (لم أجد البٌت فٌما طبعٔ)
حذفت ٌاإه . ولال تمٌم بن أبً بن ممبل . وإنً إذا ملت ركابً مناخها ... ركبت ، ولم تعجز على المنادح وربما حسن أن ٌمال 

 واحد من ذلن ندح وجمعه أنداح : وهو ما اتسع من األرض .: إنه جمع ال واحد له من لفظه ، كمحاسن مشابه ، وال
 ، وهً لصٌدة من جٌد شعر جمٌل . ٓٗٔ:  2،  2ٔٔ:  ٔ، واألؼانً  2ٗ:  ٕ(األمالً ٕ)
 .12ٗ-1ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .15ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
 . ومثله لول ابن أحمر :  ٖٗ(دٌوانه : ٘)

 أهل سابمة      وما لهم دونها حرث وال ؼُررإن نحن إال أناس 
 ٌرٌد : لٌس لنا مال سوى السابمة ، فلٌس لنا زرع وال خٌل .

 .15ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .15ٕ-11ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2)
 .5ٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 1)
َ لَهُ ُمْلُن السََّماَواتِ 5) ٍ َواَل نَِصٌٍر(. ( أي: )أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ ًّ ِ ِمْن َوِل  َواأْلَْرِض( َو)َما لَكُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .٘ٔ٘/ٔ( تفسٌر البحر المحٌط: ٓٔ)
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من فوابد اآلٌة: تمرٌر عموم ملن هللا؛ لموله تعالى: } ألم تعلم أن هللا له ملن السموات واألرض {؛ وال ٌرد  ٔ.
[ ؛ فإن هذه اإلضافة ٖعلى هذا إضافة الملن لئلنسان، كما فً لوله تعالى: }أو ما ملكت أٌمانكم{ ]النساء: 

ود، ونالص، ولاصر؛ محدود من حٌن استٌبلبه لٌست على سبٌل اإلطبلق؛ ألن ملن اإلنسان لؤلشٌاء ملن محد
علٌه إلى أن ٌخرج عن ملكه ببٌع، أو هبة، أو موت، أو ؼٌر ذلن؛ كذلن هو نالص: فهو ال ٌملن التصرؾ 
فٌه كما ٌشاء؛ بل تصرفه ممٌد بما ٌباح له شرعاً؛ ولهذا لو أراد أن ٌحرق ملكه لم ٌملن ذلن؛ كذلن أٌضاً ملن 

 ملن إال ما تحت ٌده؛ فبل ٌشمل ملن اآلخرٌن..اإلنسان لاصر؛ فهو ال ٌ
ومن فوابد اآلٌة: اختصاص ملن السموات، واألرض باهلل؛ وهذا مؤخوذ من تمدٌم الخبر، حٌث إن تمدٌم  ٕ.

 الخبر ٌدل على الحصر؛ لموله تعالى: } له ملن السموات واألرض {..
له تعالى: } ألم تعلم أن هللا له ملن السموات ومنها: أن من ملن هللا أنه ٌنسخ ما ٌشاء، وٌثبت؛ فكؤن لو ٖ.

 ..واألرض { تعلٌل لموله تعالى: } ما ننسخ من آٌة {؛ فالمالن للسموات واألرض ٌتصرؾ فٌهما كما شاء
  ومنها: أنه ال أحد ٌدفع عن أحد أراد هللا به سوءاً؛ لموله تعالى: } وما لكم من دون هللا من ولً وال نصٌر{. ٗ.
 ه ٌجب على المرء أن ٌلجؤ إلى ربه فً طلب الوالٌة، والنصر..ومنها: أن ٘.

[ ، وٌمول تعالى: ٕٙفإذا لال لابل: إن هللا سبحانه وتعالى ٌمول: }هو الذي أٌدن بنصره وبالمإمنٌن{ ]األنفال: 
 ..[ ؛ فؤثبت نصراً لؽٌر هللآٗ}إال تنصروه فمد نصره هللا{ ]التوبة: 

هللا إثبات للسبب فمط؛ ولٌس نصراً مستمبلً؛ والنصر المستمل من عند هللا؛ أما فالجواب: أن إثبات النصر لؽٌر 
 ..انتصار بعضنا ببعض فإنه من باب األخذ باألسباب؛ ولٌس على وجه االستمبلل

ومن فوابد اآلٌة: أن ما ٌرٌده اإلنسان فهو إما جلب منفعة ٌحتاج إلى ولً ٌجلبها له؛ وإما دفع مضرة  ٙ.
 ..ٌدفعها عنه ٌحتاج إلى نصٌر

 المرآن
ٌَماِن فَمَدْ   َضل  َسَواَء الس بٌِِل }أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرسُولَكُْم َكَما سُئَِل ُموَسى ِمْن َلْبُل َوَمْن ٌَتَبَد ِل اْلكُْفَر بِاإْلِ

 [9ٓٔ({ ]البمرة : 9ٓٔ)
 التفسٌر:

 أشٌاء بمصد العناد والمكابرة، كما طُِلَب مثل ذلن من أن تطلبوا من رسولكم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -أٌها الناس -بل أترٌدون
 موسى. علموا أن من ٌختر الكفر وٌترن اإلٌمان فمد خرج عن صراط هللا المستمٌم إلى الجهل والضَّبلل.

 :(ٔ)اختلؾ أهل التؤوٌل فً السبب الذي من أجله أنزلت هذه اآلٌة، على ألوال   
"لال رافع بن حرٌملة ووهب بن زٌد لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ابتنا بكتاب تنزله علٌنا من  أحدها: لال ابن عباس :

السماء نمرإه ، وفجر لنا أنهارا نتبعن ونصدلن! فؤنزل هللا فً ذلن من لولهما:}أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرسُولَكُْم 
 .(ٕ)َكَما سُبَِل ُموَسى ِمْن لَْبُل{، اآلٌة

ثانً: أخرج الطبري وابن أبً حاتم، عن السدي : "}أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرسُولَكُْم َكَما سُِبَل ُموَسى ِمْن وال
مثل  (ٗ). وروي عن لتادة(ٖ)لَْبُل{، أن ٌرٌهم هللا جهرة. فسؤلت العرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤتٌهم باهلل فٌروه جهرة"

 ذلن.
مجاهد:" سؤلت لرٌش دمحما أن ٌجعل لهم الصفا ذهبا ، فمال : " نعم! وهو لكم كالمابدة لبنً والثالث: لال 

إسرابٌل إن كفرتم! فؤبوا ورجعوا ، فؤنزل هللا : }أم ترٌدون أن تسؤلوا رسولكم كما سبل موسى من لبل{، أن 
 نحو ذلن. (ٙ). وذكر الواحدي عن ابن عباس(٘)ٌرٌهم هللا جهرة"

                                                             

 .5ٔٗ -15ٗ/ ٕ، وتفسٌر الطبري: ٖ٘-ٖٗ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .52ٔ:  ٕهشام ، وانظر: سٌرة ابن ٕٕٓ/ٔ(:ص2ٗٓٔ، وابن أبً حاتم)5ٓٗ-15ٗ/ٕ(:ص222ٔ(أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖٕٓ/ٔ(:ص22ٓٔ، وابن أبً حاتم)5ٓٗ/ٕ(:ص221ٔ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٕٓ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٓٗ/ٕ(:ص225ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٕٓ/ٔ(:ص2٘ٓٔ، وابن أبً حاتم)5ٔٗ-5ٓٗ/ٕ(:ص21ٕٔ(، و)21ٓٔ(، وانظر: )21ٔٔ(أخرجه الطبري)٘)
وفٌه:" لال ابن عباس نزلت هذه اآلٌة فً عبد هللا بن أبً أمٌة ورهط من لرٌش، لالوا: ٌا دمحم  .ٖٗ( انظر: أسباب النزول: ٙ)

 اجعل لنا الصفا ذهبا، ووسع لنا أرض مكة، وفجر األنهار خبللها تفجٌرا نإمن بن، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة".



ٕٙ1 

 

ٕٙ1 

 

بن حجر: "وحكى ابن ظفر أنه لٌل: إنها نزلت فً من لال من المسلمٌن لما رأوا شجرة ٌمال لها والرابع: لال ا
ذات أنواط فمالوا ٌا رسول هللا: اجعل لنا ذات أنواط. فمال: هذا كمول لوم موسى }اْجعَْل لَنَا إِلًَها َكَما لَُهْم 

ها عٌدا ٌستدرج من ٌجًء بعدهم إلى [، لال ابن ظفر: ألن التبرن بالشجر واتخاذ1ٙٔآِلَهة{]األعراؾ:
 .(ٔ)عبادتها"

والخامس: لال أبو العالٌة: "لال رجل : ٌا رسول هللا ، لو كانت كفاراتنا كفارات بنً إسرابٌل! فمال النبً 
هم الخطٌبة ملسو هيلع هللا ىلص : " اللهم ال نبؽٌها! ما أعطاكم هللا خٌر مما أعطى بنً إسرابٌل ، كانت بنو إسرابٌل إذا فعل أحد

وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها ، فإن كفرها كانت له خزٌا فً الدنٌا ، وإن لم ٌكفرها كانت له خزٌا فً 
 اآلخرة ، ولد أعطاكم هللا خٌرا مما أعطى بنً إسرابٌل ، لال :}َوَمْن ٌَْعَمْل سُوًءا أَْو ٌَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمَّ ٌَْستَْؽِفِر َّللاََّ 

 َ [. لال : ولال:" الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ، كفارات لما َٓٔٔؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء : ٌَِجِد َّللاَّ
. ولال : " من هم بحسنة فلم ٌعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها ، وال ٌهلن (ٕ)بٌنهن "

 .(ٗ)ْسؤَلُوا َرسُولَكُْم َكَما سُِبَل ُموَسى ِمْن لَْبُل{"، فؤنزل هللا : }أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَ (ٖ)على هللا إال هالن "
بسند لوي عن أبً  (٘)لال ابن حجر: " وأولى بؤن ٌكون سببا لنزول هذه اآلٌة وهو ما أخرجه ابن أبً حاتم   

 ، ثم ذكر الخبر.(ٙ)العالٌة"
سإال النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن األشٌاء لبل كونها ، لال اإلمام ابن كثٌر: "نهى هللا تعالى فً هذه اآلٌة الكرٌمة ، عن كثرة    

َعْنَها ِحٌَن ٌُنزُل اْلمُْرآُن  كما لال تعالى : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَْسؤَلُوا َعْن أَْشٌَاَء إِْن تُْبَد لَكُْم تَسُْإكُْم َوإِْن تَْسؤَلُوا
وا عن تفصٌلها بعد نزولها تبٌن لكم ، وال تسؤلوا عن الشًء لبل كونه [ أي : وإن تسؤلٔٓٔتُْبَد لَكُْم { ]المابدة : 

؛ فلعله أن ٌحرم من أجل تلن المسؤلة، ولهذا جاء فً الصحٌح : "إن أعظم المسلمٌن ُجْرًما من سؤل عن شًء 
أته رجبل فإن تكلم تكلم ، ولما سُبِل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الرجل ٌجد مع امر(2)لم ٌحرم ، فحرم من أجل مسؤلته"

بؤمر عظٌم ، وإن سكَت سكَت على مثل ذلن ؛ فكره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسابل وعابها، ثم أنزل هللا حكم 

                                                             

 .ٖٖ٘/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: ٔ)
 ند إلٌه فً سبب النزول؟للت: ومثل هذا ال ٌصلح أن ٌست

إذ لم أجد ذكرا عن هذا السبب فً: تفسٌر مماتل والطبري وابن أبً حاتم والسمرلندي والماوردي والزمخشري وابن عطٌة وابن 
 الجوزي، والمرطبً والخازن وابن كثٌر والسٌوطً ورشٌد رضا وسعٌد حوى.

" بزٌادة منها أن ذلن فً ؼزوة ٖ٘٘/ ٔوذكره اآللوسً "" مثل ما هنا ٖٙٗ/ ٔ" وأبو حٌان "ٕٗ٘/ ٖولد  ذكره الرازي "
 خٌبر، ولم ٌنسبوه إلى لابل معٌن، والثبلثة بعد ابن ظفر.

"، والترمذي فً "السنن" 1ٕٔ"/ ٘" وأحمد بن حنبل ٕٗٗ/ ٕكما فً "السٌرة" البن هشام "ق-وهذا الحدٌث ٌروٌه ابن إسحاق 
/ ٔٔكتاب التفسٌر كما فً "تحفة األشراؾ" " -والنسابً فً "الكبرى"-" ولال: حسن صحٌح ٕٕٖ-ٕٖٔ/ ٖ"كتاب الفتن "

" أربعتهم عن الزهري عن سنان بن أبً سنان الدإلً ثم الجندعً عن أبً والد اللٌثً "أنهم خرجوا عن مكة ٙٔ٘٘ٔ" "ٕٔٔ
ها أسلحتهم ٌمال لها "ذات أنواط" لال: "فمررنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى حنٌن لال: وكان للكفار سدرة ٌعكفون عندها، وٌعلمون ب

، كما لال بسدرة خضراء عظٌمة. لال: فملنا: ٌا رسول هللا اجعل لنا إلها ذات أنواط. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "للتم والذي نفسً بٌده
تَْجَهلُون{ إنها لسنن، لتركبن سنن من كان لبلكم سنة سنة". واللفظ ألحمد لوم موسى }اْجعَْل لَنَا إِلًَها َكَما لَُهْم آِلَهةٌ لَاَل إِنَّكُْم لَْوٌم 

من األعراؾ[ : ورواه ابن أبً حاتم من حدٌث كثٌر بن عبد هللا بن عمرو بن عوؾ  1ٖٔلال ابن كثٌر فً تفسٌر هذه اآلٌة ]
 نزول آٌة. -كما هو واضح-المزنً عن أبٌه عن جده مرفوًعا ولم ٌذكر فً هذا الحدٌث 

 .5ٔٗ/ٔ(:صٕٗٔ، والترمً)5ٕٓ/ٔ(:صٖٖٕ( صحٌح مسلم)ٕ)
 .ٕٙٔٔ/ٕٔ(:2ٕٙٓٔ، والمعجم الكبٌر)ٗٔٗ/ٕ(:ص21ٕٙ، وسنن الدارمً)1ٔٔ/ٔ(:صٖٔٔ( صحٌح مسلم)ٖ)
، وهذا حدٌث مرسل ، من مراسٌل أبً العالٌة . ٖٕٓ/ٔ(:ص2ٙٓٔ، وابن أبً حاتم)5ٔٗ/ٕ(:ص21ٖٔ( أخرجه الطبري)ٗ)

، ونسبه للطبري وابن أبً حاتم . وأبو العالٌة الرٌاحً :  2ٓٔ:  ٔ، عن الطبري . ونمله السٌوطً  25ٕ:  ٔولد نمله ابن كثٌر 
، وابن  5ٓٔ، والصؽٌر :  51ٕ/ٔ/ٕ. ونزٌد هنا أنه مترجم فً التهذٌب والكبٌر  1ٗٔثمة من كبار التابعٌن ، كما للنا فً : 

هو فً اإلسناد المتصل  -كؽٌره من التابعٌن فمن بعدهم  -جاج بحدٌثه . ولكن االحت ٕٕٔ:  ٕ، واإلصابة  1٘ - 1ٔ/ ٔ/ 2سعد 
 ، أما المرسل والمنمطع ، فبل حجة فٌهما .

 . وهو حدٌث مرسل كما سبك.5ٔٗ/ٕ(:ص21ٖٔ، وأخرجه الطبري)ٖٕٓ/ٔ(:ص2ٙٓٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 . ٕٖ٘/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: ٙ)
 ( من حدٌث سعد بن أبً ولاص رضً هللا عنه.1ٖٕ٘( وصحٌح مسلم برلم )2ٕ15)"( صحٌح البخاري برلم 2)
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ولهذا ثبت فً الصحٌحٌن من حدٌث المؽٌرة بن شعبة : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌنهى عن لٌل ولال  ،(ٔ)المبلعنة
وفً صحٌح مسلم : "ذرونً ما تركتكم ، فإنما هلن من لبلكم بكثرة  ،(ٕ)، وكثرة السإال ، وإضاعة المال

، (ٖ)ا استطعتم ، وإن نهٌتكم عن شًء فاجتنبوه"سإالهم واختبلفهم على أنبٌابهم ، فإذا أمرتكم بؤمر فؤتوا منه م
وهذا إنما لاله بعد ما أخبرهم أن هللا كتب علٌهم الحج. فمال رجل : أكُل عام ٌا رسول هللا ؟ فسكت عنه رسول 

ثم لال : "ذرونً ما  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثبلثًا. ثم لال ، علٌه السبلم : "ال ولو للت : نعم لوَجبَْت ، ولو َوَجبَْت لما استطعتم".
تركتكم" الحدٌث. وهكذا لال أنس بن مالن : نُهٌنا أن نسؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن شًء ، فكان ٌعجبنا أن ٌؤتً 

 .(ٗ)الرجل من أهل البادٌة فٌسؤله ونحن نسمع
ًَّ السنة أرٌد وأخرج الحافظ أبو ٌعلى الموصلً فً مسنده : عن البراء بن عازب ، لال : "إن كان لٌؤ    تً علَ

أن أسؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن شًء فؤتهٌب منه ، وإن كنا لنتمنى األعراب، ولال البزار : حدثنا دمحم بن المثنى ، 
حدثنا ابن فضٌل ، عن عطاء بن السابب ، عن سعٌد بن جبٌر ، عن ابن عباس ، لال : ما رأٌت لوما خٌرا 

ٌِْسِر { من أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ، ما سؤلوه إال عن ثْنتًَ عشرة مسؤلة ، كلها فً المرآن : } ٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلَخْمِر َواْلَم
[ ، و } َوٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلٌَتَاَمى { ]البمرة : 2ٕٔ[ ، و } ٌَْسؤَلُونََن َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم { ]البمرة : 5ٕٔ]البمرة : 

 "(٘)وأشباهه"[ ٌعنً : هذا ٕٕٓ
}ٌَْسؤَلَُن أَْهُل اْلِكتَاِب  ، كما لال تعالى:(ٙ)فٌمكن المول بؤن األسبلة المنهٌة عنها هً أسبلة التعنت واالعتراض   

َ َجهْ  ٌِْهْم ِكتَاًبا ِمَن السََّماِء فَمَْد َسؤَلُوا ُموَسى أَْكَبَر ِمْن ذَِلَن فَمَالُوا أَِرَنا َّللاَّ َل َعلَ اِعمَةُ بِظُْلِمِهْم  َرةً أَْن تُنَّزِ فَؤََخذَتُْهُم الصَّ
َنا ُموَسى سُْلَطانًا ُمبِ  ٌْ [، ولال ٌٖ٘ٔنًا{ ]النساء : ثُمَّ اتََّخذُوا اْلِعْجَل ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّنَاُت فَعَفَْوَنا َعْن ذَِلَن َوآتَ

ُل اْلمُْرآُن تُْبَد لَكُْم تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَْسؤَلُوا َعْن أَ  ْشٌَاَء إِْن تُْبَد لَكُْم تَسُْإكُْم َوإِْن تَْسؤَلُوا َعْنَها ِحٌَن ٌُنَزَّ
ُ َؼفُوٌر َحِلٌٌم{ ]المابدة :  ُ َعْنَها َوَّللاَّ [، فهذه ونحوها، هً المنهً عنها، وأما سإال االسترشاد َٔٓٔعفَا َّللاَّ

ٌِْهْم فَاْسؤَلُوا أَْهَل والتعلم، فهذا محمود لد أمر هللا به  كما لال تعالى }َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن لَْبِلَن إِالَّ ِرَجااًل نُوِحً إِلَ
ْكِر إِْن كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]النحل :  ٌِْسِر لُْل فٌِِهَما  [، وٌمررهم  علٌه، كما فً لولهٖٗالذِّ }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلَخْمِر َواْلَم

ُ لَكُُم اآْلٌَاِت لَعَلَّكُْم َمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكَبُر ِمْن نَْفِعِهَما َوٌَْسؤَلُوَنَن َماذَا ٌُْنِفمُوَن لُِل اْلعَْفَو َكذَِلَن ٌُبٌَِّ إِثٌْم َكبٌٌِر وَ  ُن َّللاَّ
ُ ٌَْعلَُم [ و }َوٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلٌَتَاَمى لُْل إِْصبَلٌح لَُهْم 5ٕٔتَتَفَكَُّروَن{ ]البمرة :  ٌٌْر َوإِْن تَُخاِلطُوهُْم فَإِْخَوانُكُْم َوَّللاَّ َخ

َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]البمرة :  ُ أَلَْعنَتَكُْم إِنَّ َّللاَّ [، ونحو ذلن، ولما كانت المسابل ٕٕٓاْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ َولَْو َشاَء َّللاَّ
أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرُسولَكُْم َكَما سُبَِل ُموَسى ِمْن المنهً عنها مذمومة، لد تصل بصاحبها إلى الكفر، لال: }

ٌَماِن فَمَْد َضلَّ َسَواَء السَّبٌِِل{ ]البمرة :  ِل اْلكُْفَر ِباإْلِ  .(2)[ 1ٓٔلَْبُل َوَمْن ٌَتَبَدَّ
[، "أي بل أترٌدون ٌا معشر 1ُٓٔل{]البمرة:لوله تعالى:}أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسبَلُوا َرسُولَكُْم َكما سُبَِل ُموسى ِمْن لَبْ  

 .(1)المإمنٌن أن تسؤلوا نبٌكم كما سؤل لوم موسى نبٌهم من لبل"
 :(5)واختلؾ فً الخطاب فً اآلٌة الكرٌمة، على ألوال   

 أحدها: إنه للٌهود، وذلن حٌنما سؤلوا النبً  ملسو هيلع هللا ىلص آٌات ٌؤتً بها. 

                                                             

( من حدٌث سهل بن سعد رضً هللا 5ٕٗٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )5ٕ٘٘،  1ٖٓ٘(رواه البخاري فً صحٌحه برلم )ٔ)
 عنه.

 (.5ٖ٘( وصحٌح مسلم برلم )22ٗٔ(صحٌح البخاري برلم )ٕ)
 أبً هرٌرة رضً هللا عنه.( من حدٌث 2ٖٖٔ(صحٌح مسلم برلم )ٖ)
 (.ٕٔ(رواه مسلم فً صحٌحه برلم )ٗ)
 ( من طرٌك عبد هللا بن عمر بن أبان ، عن دمحم بن فضٌل به مطوالً.ٗ٘ٗ/ٔٔ(ورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )٘)
ومعلوم أن طلب الدلٌل ( ٌمول اإلمام الرازي: " اعلم أن السإال الذي ذكروه إن كان ذلن طلبا للمعجزات فمن أٌن أنه كفر؟ ٙ)

على الشًء ال ٌكون كفرا، وإن كان ذلن طلبا لوجه الحكمة المفصلة فً نسخ األحكام، فهذا أٌضا ال ٌكون كفرا؛ فإن المبلبكة 
طلبوا الحكمة التفصٌلٌة فً خلمة البشر ولم ٌكن ذلن كفرا، فلعل األولى حمل اآلٌة على أنهم طلبوا منه أن ٌجعل لهم إلها كما 

آلهة، وإن كانوا طلبوا المعجزات فإنهم ٌطلبونها على سبٌل التعنت واللجاج فلهذا كفروا بسبب هذا السإال".)انظر: تفسٌره: لهم 
ٖ/ٕٔٗ.) 
 .ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: 2)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .1٘ٔ/ٔ( هذا اختٌار الشٌخ ابن عثٌمٌن، انظر: تفسٌره: 5)
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 .(ٔ)اختاره الرازي
 [.5ٓإنه للمشركٌن؛ لموله تعالى: }ولالوا لن نإمن لن حتى تفجر لنا من األرض ٌنبوعاً{ ]اإلسراء: الثانً: 

 :(ٕ)وهو لول األصم والجبابً وأبً مسلم، واستدلوا علٌه بوجوهوالثالث: إنه للمسلمٌن. 
 حك المإمنٌن.األول: أنه لال فً آخر اآلٌة: )ومن ٌتبدل الكفر باإلٌمان( وهذا الكبلم ال ٌصح إال فً 

[ فكؤنه لال: ٗٓٔالثانً: أن لوله: }أم ترٌدون{ ٌمتضً معطوفا علٌه وهو لوله: }ال تمولوا راعنا{ ]البمرة: 
 ولولوا انظرنا واسمعوا فهل تفعلون ذلن كما أمرتم أم ترٌدون أن تسؤلوا رسولكم؟

خٌر لهم فً البحث عنها لٌعلموها كما سؤل الٌهود  الثالث: أن المسلمٌن كانوا ٌسؤلون دمحما ملسو هيلع هللا ىلص عن أمور ال
 موسى علٌه السبلم ما لم ٌكن لهم فٌه خٌر عن البحث عنه.

الرابع: سؤل لوم من المسلمٌن أن ٌجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركٌن ذات أنواط، وهً شجرة كانوا 
 لهم إلها كما لهم آلهة. ٌعبدونها وٌعلمون علٌها المؤكول والمشروب، كما سؤلوا موسى أن ٌجعل

بالٌهود  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: " واآلٌة صالحة لؤللوال كلها؛ ألن دمحماً  ملسو هيلع هللا ىلص رسول للجمٌع؛ لكن تخصٌصها   
ٌبعده لوله تعالى: } كما سبل موسى من لبل {؛ فمعنى اآلٌة: أترٌدون أن توردوا األسبلة على رسولكم كما 

ورد األسبلة على رسولها؛ وال شن أن االستفهام هنا ٌراد به اإلنكار على من ٌكثرون كان بنو إسرابٌل ت
 .(ٖ)السإال على النبً  ملسو هيلع هللا ىلص"

 :(ٗ)[، وذكروا وجوها1ٓٔ{]البمرة: واختلؾ أهل العربٌة فً معنى)أم( التً فً لوله :} أَْم تُِرٌُدونَ    
االستفهام، وتؤوٌل الكبلم : أترٌدون أن تسؤلوا رسولكم ؟. وهذا لول  األول: أنها )متصلة( عدٌلة )األلؾ(بمعنى

 بعض البصرٌٌن.
لال الحافظ ابن كثٌر: "هً على بابها فً االستفهام ، وهو إنكاري، وهو ٌعم المإمنٌن والكافرٌن ، فإنه ، علٌه    

ٌَْسؤَلَُن أَْهُل الْ  ٌِْهْم ِكتَابًا ِمَن السََّماِء فَمَْد السبلم ، رسول هللا إلى الجمٌع ، كما لال تعالى : }  ِكتَاِب أَْن تُنزَل َعلَ
اِعمَةُ بِظُْلِمِهْم { ]النساء :  َ َجْهَرةً فَؤََخذَتُْهُم الصَّ  .(٘)["َٖ٘ٔسؤَلُوا ُموَسى أَْكبََر ِمْن ذَِلَن فَمَالُوا أَِرَنا َّللاَّ

، والثانً خطاب للجماعة؟ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل خطاب للنبً لال الواحدي:" فإن لٌل: كٌؾ ٌَُرّد }أم ترٌدون{ علٌه، واألو 
لٌل: هللا تعالى رجع فً الخطاب من التوحٌد إلى الجمع، وما خوطب به علٌه السبلم فمد خوطب به أُّمته، 

ًُّ إِذَا َطلَّْمتُُم النَِّساَء{ ]الطبلق:  ٌَا أٌََُّها النَّبِ د ثم َجَمَع، كذلن فٌما نحن  [،ٔفٌكتفى به من أُّمته، كموله تعالى: } فوحَّ
فٌه، وٌكون المعنى على هذا: أٌُّهما عندكم العلم بؤن هللا لدٌر، وأن له ملن السماوات واألرض، أم إرادة سإال 

 .(ٙ)الرسول اآلٌات؟ وهللا تعالى علم أٌهما عندهم"
ن، وهذا موجود فً كبلم والثانً: أنها )منمطعة( بمعنى استفهام منمطع من الكبلم، "كؤنه لال: أترٌدو

 .(2)العرب"
ولٌس لوله:}أم ترٌدون{ على الشن، ولكنه لاله لٌمبح له صنٌعهم، ومنه لوله تعالى: }أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ{    

 :(5)، ومن ذلن لول األخطل(1)[، "أي: بل ٌمولون"1]األحماؾ : 

                                                             

ٌْكُْم ٗٗٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ) ًَ الَِّتً أَْنعَْمُت َعلَ . واحتج بؤن:" هذه السورة من أول لوله: }ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل اْذكُُروا نِْعَمتِ
ًَ الَّتِ َٓٗوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِؾ بِعَْهِدكُْم َوإٌَِّاَي فَاْرَهبُوِن{ ]البمرة :  ٌْكُْم َوأَنًِّ [ إلى لوله: }ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل اْذكُُروا نِْعَمتِ ً أَْنعَْمُت َعلَ

ْلتُكُْم َعَلى اْلعَالَِمٌَن{ ]البمرة :  [، حكاٌة عنهم ومحاجة معهم وألن اآلٌة مدنٌة وألنه جرى ذكر الٌهود وما جرى ذكر 2ٗفَضَّ
 ؼٌرهم، وألن المإمن بالرسول ال ٌكاد ٌسؤله فإذا سؤله كا متبدال كفرا باإلٌمان".

 .ٗٗٙ-ٖٗٙ/ٖ: ( انظر: مفاتٌح الؽٌبٕ)
 .ٖٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .5ٗٗ-5ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .1ٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .2ٖٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .5٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖٗٙ/ٖ( تفسٌر الراي: 1)
ممابل الرلة من أعمال الجزٌرة ، وهً من . وواسط : لرٌة ؼربً الفرات  2ٓ، ونمابض جرٌر والخطل :  ٔٗ(دٌوانه : 5)

منازل بنً تؽلب ، وهً ؼٌر واسط التً بناها الحجاج بٌن البصرة والكوفة . الؽلس : ظلمة آخر اللٌل إذا اختلطت بتباشٌر 
 الصباح ، فهً سواد مختلط ببٌاض وحمرة .
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 باب خٌاالكذبَتْن عٌنُن أم رأٌت بواسط        َؼلَس الظبلم من الرَّ 
، وصاحب الكشاؾ، إذ ٌمول: ")أم ( هذه هً المنمطعة (ٔ)وعلى هذا المول جمع من أهل العلم، منهم ابن كثٌر   

التً بمعنى )بل( أي )بل ترٌدون( وفً هذا توبٌخ وتمرٌع والكاؾ فً لوله }كما سبل{ فً موضع نصب نعت 
 .(ٕ)لمصدر محذوؾ أي سإاال مثل ما سبل موسى من لبل"

الث: ولال بعض نحوًٌ الكوفٌٌن : إن شبت جعلت لوله : }أم ترٌدون{ استفهاما على كبلم لد سبمه ، كما والث
ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ{ ]السجدة :  ٌَْب فٌِِه ِمْن َرّبِ اْلَعالَِمٌَن أَْم  [ ، فجاءت " ٖ - ٔلال جل ثناإه :}الم تَنزٌُل اْلِكتَاِب ال َر

ان ذلن عنده دلٌبل على أنه استفهام مبتدأ على كبلم سبمه، ولال لابل هذه الممالة : أم " ولٌس لبلها استفهام ، فك
 ")أم( فً المعنى تكون ردا على االستفهام على جهتٌن :

ق معنى)أي(.  إحداهما: أن تَُفّرِ
م، فلو واألخرى : أن ٌستفهم بها فتكون على جهة النسك ، والذي ٌنوي بها االبتداء ، إال أنه ابتداء متصل بكبل

ابتدأت كبلما لٌس لبله كبلم ثم استفهمت ، لم ٌكن إال بـ )األلؾ( أو بـ)هل(... وإن شبت للت فً لوله : }أم 
 .(ٖ) ترٌدون{، لبله استفهام ، فرد علٌه وهو فً لوله: }ألم تعلم أن هللا على كل شًء لدٌر{"

أي: )بل أترٌدون(؛ واإلضراب هنا لٌس هنا منمطعة بمعنى )بل( و)همزة االستفهام(؛ والرابع: ولٌل: )أم(
لئلبطال؛ ألن األول لٌس بباطل؛ بل هو باق؛ فاإلضراب هنا إضراب انتمال؛ و "اإلرادة" هنا بمعنى المشٌبة؛ 

 .(ٗ)وإن شبت فمل: بمعنى المحبة
 .(٘)ال تمع بمعنى )بل( إال إذا اعترض المتكلم شن فٌما ٌورده"« أم»ولال مكً وؼٌره: "وهذا ٌضعؾ ألن  
لد تكون لئلضراب عن اللفظ األول ال عن معناه، « بل»لال ابن عطٌة: "ولٌس كما لال مكً رحمه هللا، ألن  

وهو اإلضراب عن اللفظ والمعنى، ونعم ما لال سٌبوٌه: بل هً « بل»وإنما ٌلزم ما لال على أحد معنًٌ 
 .(ٙ)لترن كبلم وأخذ فً ؼٌره"

والصواب أنه استفهام مبتدأ، بمعنى : أترٌدون أٌها الموم أن تسؤلوا رسولكم ؟ وذلن لما جاءت به اآلثار التً   
ذكرها اإلمام الطبري، إذ ٌمول :"وإنما جاز ، أن ٌستفهم الموم بـ " أم " ، وإن كانت " أم " أحد شروطها أن 

نها تكون استفهاما مبتدأ إذا تمدمها سابك من الكبلم. ولم تكون نسما فً االستفهام لتمدم ما تمدمها من الكبلم ، أل
ٌَْب فٌِِه ِمْن َرّبِ  ٌسمع من العرب استفهام بها ولم ٌتمدمها كبلم، ونظٌره لوله جل ثناإه:}الم تَنزٌُل اْلِكتَاِب ال َر

ذا سبمها استفهام ال ٌصلح فٌه )أي(، [ ولد تكون )أم( بمعنى )بل(، إٖ - ٔاْلعَالَِمٌَن أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ{]السجدة : 
 : (2)فٌمولون:"هل لن لِبَلَنا حك، أم أنت رجل معروؾ بالظلم ؟"، ولال الشاعر

 فوهللا ما أدري أسلمى تؽولت        أم النوم أم كل إلً حبٌب 
 .(1)ٌعنً : بل كل إلً حبٌبا

 :(ٔ)وانشد ابن األنباري على هذا   

                                                             

ْن تَْسؤَلُوا َرسُولَكُْم كََما سُبَِل ُموَسى ِمْن لَْبُل { أي : بل . إ ٌمول: " ولوله تعالى : } أَْم تُِرٌدُوَن أَ 1ٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٔ)
 ترٌدون".

 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 . 2ٔ/ ٔ( معانً المرآن للفراء: ٖ)
 .ٖٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .5٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .5٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
، واللسان )أمم( ،  2ٕ:  ٔ، وفً معانً المرآن للفراء 5ٖٗ/ٕري فً تفسٌره: "( لم أتعرؾ على لابله، ذكره الطب2)

. وفً المطبوعة هنا : " تمولت . . أم المول ، وهو خطؤ محض . ولوله : " تؽولت " ، أي تصورت فً  51والصاحبً : 
ها بعٌدة ال شن فً بعدها ، صورة امرأة أحسها وأراها . من تؽول الؽول : وهً أن تتلون وتتخٌل فً صور شتى . ٌعنى أن

 ولكنه ٌخال أنه ٌراها أمامه ماثلة لابمة . ولال األخطل :
 وتعرضت لن باألباطح بعد ما        لطعت بؤبرق خلة ووصاال

 وتؽولت لتروعنا جنٌة         والؽانٌات ٌرٌنن األهواال
 ي ذلن كان ، فهو حبٌب إلى .ثم ٌمول : " أم النوم " أي : أم هو حلم . بل كبلهما حبٌب إلى ، ٌعنً أ

 .2ٔ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء: 5ٗٗ-5ٖٗ/ٕ( انطر: تفسٌر الطبري: 1)
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ِ أم تَْبتَكرْ  ًّ ن لو تَْنتَِظْر          تروُح من الح  وماذا ٌُضرُّ
 :(ٕ)فمال: ٌجوز أن تكون أم فً هذا البٌت مردودة على األلِؾ الُمْضَمرة مع تروح وكافٌة منها، كموله

ًٌا        بسبعٍ رمٌَن الجمَر أم بثماِن   فوهللا ما أدري وإْن كنُت دار
 .(ٖ)وٌجوز أن ٌكون هً حرؾ االستفهام متوسًطا

 :(ٗ)[، على وجوه51ٔالمراءة فً لوله تعالى:} َكَما سُِبَل {]البمرة:واختلفت    
أحدها: لرأ الحسن بن أبً الحسن وؼٌره }سٌل{، بكسر السٌن وٌاء وهً لؽة، ٌمال: سلت أسال، وٌحتمل أن 

 ٌكون من همز أبدل الهمزة ٌاء على ؼٌر لٌاس ثم كسر السٌن من أجل الٌاء.
 ٌل الهمزة بٌن الهمزة والٌاء، مع ضم السٌن.والثانً: ولرأ بعض المراء بتسه
 والثالث: ولرأ الجماعة:} سُبَِل{.

ٌَماِن{]البمرة:    ٌَتَبَدَِّل اْلكُْفَر بِاإْلِ [، أي: ومن "ٌستبدل الضبللة بالهدى وٌؤخذ الكفر بدل 1ٓٔلوله تعالى:} َوَمْن 
 .(٘)اإِلٌمان"

ِل اْلكُ    ٌَماِن{]البمرة:واختلؾ فً لوله تعالى:}َوَمْن ٌَتَبَدَّ  :(ٙ)[، على وجوه1ْٓٔفَر بِاإْلِ
أحدهما: أن معناه:  ومن ٌستبدل الكفر، وهو الجحود باهلل وبآٌاته، باإلٌمان وهو التصدٌك باهلل وبآٌاته واإللرار 

 .(2)به
 . (1)والثانً: ومن ٌتبدل الشدة بالرخاء. لاله أبو العالٌة

 أن ٌرٌدهما مستعارتٌن، أي الشدة على نفسه والرخاء لها وضعّفه ابن عطٌة لاببل:" وهذا ضعٌؾ، إال  
 .(5)عبارة عن العذاب والتنعٌم، وأما المتعارؾ من شدة أمور الدنٌا ورخابها فبل تفسر اآلٌة به"

 والرأي األول هو الصواب، أما المول الثانً فهو مفهوم بعٌد من ظاهر الخطاب. وهللا تعالى أعلم.  
[، " أي فمد حاد عن الجادة وخرج عن الصراط 1َٓٔضلَّ َسَواَء السَّبٌِِل{]البمرة: لوله تعالى:} فَمَدْ   

 .(ٓٔ)السوي"
 .(ٔٔ)أخرج ابن أبً حاتم عن السدي فً لوله: "}فمد ضل سواء السبٌل{، لال: عن عدل السبٌل" 
 .(ٕٔ)لال الطبري: أي: فمد ذهب عن سواء السبٌل وحاد عنه"  
 .(ٖٔ)الطرٌك"لال ابن عطٌة:" أي: "أخطؤ   
وأصل )الضبلل( عن الشًء، "الذهاب عند والحٌد، ثم ٌستعمل فً الشًء الهالن، والشًء الذي ال ٌإبه له،  

، ومعنى الضبلل فً (ٗٔ) كمولهم للرجل الخامل الذي ال ذكر له وال نباهة : )ُضل بن ُضل(، و)لُل بن لُل(
 :(ٙٔ)، لال األخطل(٘ٔ)اآلٌة: الذَهاُب عن االستمامة

                                                                                                                                                                                                       

 .ٖٔ/ ٖ، )مادة: عبد(، "المعجم المفصل" 222ٕ/ ٘، "لسان العرب" 1ٙ(البٌت المرئ المٌس، ٌنظر: "دٌوانه" ص ٔ)
 .1ٙٔ/ 1 ، "المعجم المفصل"ٕٙٙ(البٌت لعمر بن أبً ربٌعة، ٌنظر: "دٌوانه" ص ٕ)
 .1ٖٕ-2ٖٕ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .5٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:ٗ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .1ٕٖ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: 5٘ٗ-5ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .5ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .5٘ٗ/ٕ(:ص21ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٗٓ/ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔٔ)
 .51ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .5ٙٗ-5٘ٗ/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( انظر: الوسٌط: ٘ٔ)
لبرهان ، ووضح ا5ٖٕ/ ٖ، والماوردي: 5ٔ/ ٗٔ، و"تفسٌر المرطبً:1ٖ، ونمابض جرٌر واألخطل: ٕٓ٘( دٌوان األخطل:ٙٔ)

 .ٕٓٗ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٗٔ٘ - ٖٔ٘/ ٘. والبحر المحٌط: 2٘ٔ/ ٕللؽزنوي: 
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ًُّ به فضلَّ ضبلال   كنُت المَذَى فً موجِ أكدَر ُمزبٍد       لذََؾ األت
 .(ٔ)أي: ذهب ٌمًٌنا وشماالً 

 :(ٖ)،  لال بلعاء بن لٌس(ٕ)لال ابن عاشور: "و)السواء(: الوسط من كل شًء 

ٌْتُه وهو فً َجؤََواَء باسلة         َعْضبَاً أصاب سواَء الرأس فانفلما  َؼشَّ
: هو الطرٌك الجادة الواضحة، ألنه ٌكون بٌن بنٌات الطرٌك التً ال تنتهً إلى ووسط الطرٌك  

 .(ٗ)الؽاٌة"
، و"هذه السبٌل التً أخبر هللا عنها، (٘)و}السبٌُل{ فً اللؽة : الطرٌُك ، والمراد به طرٌك االستمامة"  

بمسؤلته الهداٌة له بموله :  أن من ٌتبدل الكفر باإلٌمان فمد ضل سواءها، هً الصراط المستمٌم، الذي أمرنا
َراَط اْلُمْستَِمٌَم ) الٌَِّن )ٙ}اْهِدنَا الّصِ ٌِْهْم َواَل الضَّ ٌِْر اْلَمْؽُضوِب َعلَ ٌِْهْم َؼ ({ ]الفاتحة : 2( ِصَراَط الَِّذٌَن أَْنعَْمَت َعلَ

ٙ - 2"] (ٙ). 
ده، لما كانت كالسبب إلى نٌل رحمته لال ابن عطٌة:" و}السَّبٌِِل{، عبارة عن الشرٌعة التً أنزلها هللا لعبا 

 .(2)كانت كالسبٌل إلٌها"
 :(1)[، على وجهٌن:1ٓٔواختلؾ فً لوله تعالى:})َسَواَء السَّبٌِِل{]البمرة:   

أحدهما: أن )السواء( أي: المصد والمنهج، عن الفراء ، أي ذهب عن لصد الطرٌك وسمته ، أي طرٌك طاعة 
 .(5)هللا عز وجل

لسواء( من كل شًء: الوسط، لاله أبو عبٌدة معمر بن المثنى ، ومنه لوله : }َسَواِء اْلَجِحٌِم{ والثانً: أن  )ا
ٌِْهْم َعلَى َسَواٍء{ ]األنفال: ٘٘]الصافات :  [، أي: "وسطه، الستواء ممادٌر نواحٌه إلٌه،  ومنه لوله }فَاْنبِْذ إِلَ

 .(ٓٔ)[، ٌعنً: أعلمهم، حتى ٌستوي علمن وعلمهم"1٘
، ولال حسان بن ثابت فً رثاء النبً (ٔٔ)ل عٌسى بن عمر: "كتبت حتى انمطع سوابً،]ٌعنً وسطً[ولا    

 : (ٕٔ)ملسو هيلع هللا ىلص، على ما ذكر ابن إسحاق وؼٌره
 ٌا وٌح أصحاب النبً ورهطه        بعد المؽٌب فً سواء الملحد

 .(ٖٔ)وهم منه"ولال أبو عبٌد: هو فً عثمان بن عفان رضً هللا عنه، وهو عندي   
للت: وكبل المولٌن صحٌحان، ألن الذي ٌخرج عن سواء السبٌل، "فمد خرج عن  الطرٌك المستمٌم   

إلى الجهل والضبلل وهكذا حال الذٌن عدلوا عن تصدٌك األنبٌاء واتباعهم واالنمٌاد لهم، إلى مخالفتهم 
وجه التعنت والكفر ، كما لال تعالى : } أَلَْم  وتكذٌبهم وااللتراح علٌهم باألسبلة التً ال ٌحتاجون إلٌها ، على

                                                             

 .ٕٓٗ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
بَلح ٖٔ/ٔ( شرح دٌوان الحماسة: ٖ) ٌِْؾ والجؤواء الكتٌبة المخضرة من َكثَْرة الّسِ والبسالة من البسل . َؼشٌته أَي فنعت َرأسه بِالسَّ

ٌْؾ اْلمَاِطع والسواء اْلوسط َمْعنَاهُ رب فَارس صفته َهَكذَا أَ  نا َضربته َوهَُو فًِ َوهَُو اْلَحَرام َكؤَنََّها لتمنعها ٌْمتَنع لماإها والعضب السَّ
مَاء بِسٌؾ َلاطع أَصاب وسط َرأسه فشمه. بَلح كرٌه الّلِ  َجٌش تَاّم الّسِ

 .1ٙٙ-2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: ٗ)
 . ٖٗ/ٕ( روابع البٌان: ٘)
 .51ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .5ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .2ٓ/ٕ. وتفسٌر المرطبً: 5ٙٗ-5٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5)
 .1ٓٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .ٖٗ/ٕروابع البٌان: ،  و2ٓ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 5ٙٗ/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
. وعنى بموله :)ورهطه( المهاجرٌن رضً هللا عنهم، والمؽٌب مصدر ؼٌبه فً األرض: واراه، و)الملحد( بضم 51(دٌوانه :ٕٔ)

 المٌم وفتح الحاء بٌنهما الم ساكنة : هو اللحد، والمبر.
 .ٖٗ/ٕ،  وروابع البٌان: 2ٓ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 5ٙٗ/ٕ، وانظر: تفسٌر الطبري: 5ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
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ِ كُْفًرا َوأََحلُّوا لَْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر* َجَهنََّم ٌَْصلَْونََها َوبِ  لُوا نِْعَمةَ َّللاَّ ،  1ٕبَْس اْلَمَراُر { ]إبراهٌم : تََر إَِلى الَِّذٌَن بَدَّ
ٕ5"](ٔ). 

{، باإلدؼام وباإل    .(ٕ)ظهار فً السبعة"ولد لرىء: "}فَمَْد َضلَّ
ٌمول أبو حٌّان: " ولما كانت الشرٌعة توصل سالكها إلى رضوان هللا تعالى، كنى عنها بالسبٌل ،   

وجعل من حاد عنها : كالضال عن الطرٌك ، وكنى عن سإالهم نبٌهم ما لٌس لهم أن ٌسؤلوه بتبدل الكفر 
تمع بعد تنفٌراً عن ذلن ، وتبعٌداً منه، فوبخهم باإلٌمان ، وأخرج ذلن فً صورة شرطٌة ، وصورة الشرط لم 

أوالً على تعلك إرادتهم بسإال ما لٌس لهم سإاله ، وخاطبهم بذلن ، ثم أدرجهم فً عموم الجملة الشرطٌة . 
وإن مثل هذا ٌنبؽً أن ال ٌمع ، ألنه ضبلل عن المنهج الموٌم ، فصار صدر اآلٌة إنكاراً وتوبٌخاً ، وعجزها 

 .(ٖ)الً، وما أدى إلى هذا فٌنبؽً أن ال ٌتعلك به ؼرض وال طلب وال إرادة"تكفٌراً وضبل
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: إنكار كثرة األسبلة لرسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن االستفهام: } أم ترٌدون { ٌمصد به اإلنكار؛ ولد  ٔ.
كتكم فإنما هلن الذٌن من لبلكم بكثرة مسابلهم واختبلفهم على لال النبً  ملسو هيلع هللا ىلص محذراً من ذلن: "ذرونً ما تر

م من أجل  (ٔ)أنبٌابهم" م فُحّرِ ً من سؤل عن شًء لم ٌحرَّ ؛ وصح عن النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "أن أعظم المسلمٌن جرما
والمطلوب من المسلم فً زمن ؛ فهذا نهً، وإنكار على الذٌن ٌسؤلون رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص مسابل؛  (ٕ)مسؤلته"

 الوحً أن ٌسكت حتى ٌنزل ما أراد هللا عز وجل من أمر أو نهً..
ومن فوابد اآلٌة: تؤكٌد ذم هذا النوع من األسبلة؛ لموله تعالى: } رسولكم {؛ فكؤنه أراد أنه لما كان  ٕ.

 ..رسولكم، فالذي ٌنبؽً منكم عدم إعناته باألسبلة
 ملسو هيلع هللا ىلص من مصالحنا، ومنافعنا؛ لموله تعالى:}رسولكم{.ومنها: أن إرسال دمحم   ٖ.
 ومنها: أن كثرة األسبلة للنبً  ملسو هيلع هللا ىلص فٌها مشابهة للٌهود؛ لموله تعالى:}كما سبل موسى من لبل{. ٗ.
و طالب علم ومنها: أنه ال ٌنبؽً إلماء السإال إال لمصلحة: إما رجل ولعت له مسؤلة ٌسؤل عن حكمها؛ أ ٘.

ٌتعلم لٌستنتج المسابل من أصولها؛ أما األسبلة لمجرد استظهار ما عند اإلنسان فمط؛ أو ألبح من ذلن من 
ٌستظهر ما عند اإلنسان لٌضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وما أشبه ذلن؛ أو ألجل إعنات المسإول، 

 وإحراجه؛ فكل هذا من األشٌاء المذمومة التً ال تنبؽً..
ن فوابد اآلٌة: ذم بنً إسرابٌل الذٌن أرسل إلٌهم موسى  ملسو هيلع هللا ىلص، حٌث إن هللا سبحانه وتعالى ذكرهم فً هذه وم ٙ.

 ..اآلٌة على سبٌل الذم
ومنها: أن الٌهود كانوا سؤلوا موسى عن أشٌاء فكانت العالبة فٌها وخٌمة: فمد سؤلوا عن أشٌاء بٌنت لهم؛  2.

 ..فكانت نتٌجة السإال الخٌبةلكنهم لم ٌعملوا بها؛ 
 ..ومنها: إثبات رسالة موسى  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: } كما سبل موسى من لبل { ٌعنً: وهو رسول 1.
ومنها: ذم من استبدل الكفر باإلٌمان؛ لموله تعالى: } ومن ٌتبدل الكفر باإلٌمان فمد ضل سواء السبٌل ؛  5.

بعد عرض اإلٌمان علٌه، ومن ارتد بعد إٌمانه؛ فإنه فً الحمٌمة تبدٌل؛ ألن كل وهذا ٌشمل من بمً على كفره 
 ..مولود ٌولد على الفطرة؛ فإذا كفر فمد تبدل الكفر باإلٌمان

 ..ومنها: أن من اختار الكفر على اإلٌمان فهو ضال ٓٔ.

 ..سبٌلومنها: عكس هذه المسؤلة: أن من ٌتبدل اإلٌمان بالكفر فمد هُدي إلى سواء الٔٔ.

ومنها: الرد على الجبرٌة الذٌن ٌمولون: إن اإلنسان لٌس له إرادة فً عمله، وأنه مجبر علٌه؛ لموله  ٕٔ.
 تعالى: } ومن ٌتبدل الكفر باإلٌمان {..

                                                             

 .ٖٗ/ٕ. وانظر: روابع البٌان: 1ٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .2ٔ٘/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 .2ٔ٘/ٔ( تفسٌر البحر المحٌط: ٖ)

(ٔ) .2ٖٖٔ[ ٕٔٗ] 2ٕٖ٘: فرض الحج مرة فً العمر، حدٌث رلم 2ٖ، كتاب الحج، باب 5ٓٔأخرجه مسلم ص   
(ٕ)  5ٕٓٔ، وأخرجه مسلم ص2ٕ15: ما ٌكره من كثرة السإال، حدٌث رلم ٖ، كتاب االعتصام، باب 2ٓٙأخرجه البخاري ص 

.1ٖٕ٘[ ٕٖٔ] ٙٔٔٙ: تولٌره ملسو هيلع هللا ىلص وترن إكثار سإاله...، حدٌث رلم 2ٖ، كتاب الفضابلن باب 5ٖٓٔ –  
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ومنها: أنه ٌجب على السابل أن ٌعمل بما أجٌب به؛ ألنه إذا علم ولم ٌعمل فمد تبدل الكفر باإلٌمان من بعد  ٖٔ.
أنكر؛ فالواجب على المرء إذا سؤل من ٌثك به أن ٌعمل بموله؛ ولهذا لال العلماء: ومن سؤل مفتٌاً  ما تبٌن له

ملتزماً بموله حرم علٌه أن ٌسؤل ؼٌره؛ ألنه حٌن سؤله كان ٌعتمد أن الذي ٌموله هو الشرع؛ فإذا كان ٌعتمد هذا 
ه هو الشرع، وأفتاه، ولكنه سمع فً مجلس عالم فبل ٌسؤل ؼٌره؛ نعم، إذا سؤل إنساناً ٌثك به بناًء على أن فتوا

آخر حكماً نمٌض الذي أُفتً به مدعَّماً باألدلة، فحٌنبذ له أن ٌنتمل؛ بل ٌجب علٌه؛ أو سؤل عالماً ممتنعاً بموله 
للضرورة . ألنه لٌس عنده فً البلد أعلم منه . على نٌة أنه إذا وجد أعلم منه سؤله؛ فهذا أٌضاً ٌجوز أن ٌسؤل 

 ره إذا وجد أعلم منه.ؼٌ
 المرآن

ا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهمْ  ا َحَسد  ِمْن بَْعِد َما تَبٌَ َن لَُهُم اْلَحكُّ  }َود  َكثٌٌِر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو ٌَُردُّونَكُْم ِمْن بَْعِد إٌَِمانِكُْم كُف ار 
ُ بِؤَْمِرِه  ًَ َّللا  ٍء لَِدٌٌر )فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحت ى ٌَؤْتِ ًْ َ َعلَى كُّلِ َش  [1ٓٔ({ ]البمرة : 1ٓٔإِن  َّللا 

 التفسٌر:
تمنى كثٌر من أهل الكتاب أن ٌرجعوكم بعد إٌمانكم كفاًرا كما كنتم من لبُل تعبدون األصنام؛ بسبب الحمد الذي 

ا كان منهم من  امتؤلت به نفوسهم من بعد ما تبٌَّن لهم صدق نبً هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌما جاء به، فتجاوزوا عمَّ
إساءة وخطؤ، واصفحوا عن جهلهم، حتى ٌؤتً هللا بحكمه فٌهم بمتالهم ولد جاء وولع، وسٌعالبهم لسوء أفعالهم. 

 إن هللا على كل شًء لدٌر ال ٌعجزه شًء.
 :(ٔ)اختلؾ فٌمن أنزلت اآلٌة على ألوال   

 .(ٕ)لمشركٌن. لاله الطبرياحدها:  أنها أنزلت فً عامة الٌهود وا
الثانً: أخرج الواحدي وابن أبً حاتم، عن عبدهللا بن كعب بن مالن: "أن كعب بن األشرؾ الٌهودي كان 

وٌحرض علٌه كفار لرٌش فً شعره، وكان المشركون والٌهود من أهل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -شاعرا، وكان ٌهجو النبً 
وأصحابه أشد األذى، فؤمر هللا تعالى نبٌه بالصبر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌإذون النبً  - ملسو هيلع هللا ىلص -المدٌنة حٌن لدمها رسول هللا 

. وروي (ٖ)على ذلن والعفو عنهم وفٌهم أنزلت: }ود كثٌر من أهل الكتاب{ إلى لوله: }فاعفوا واصفحوا{"
 .(٘)ولتادة (ٗ)نحوه عن الزهري

صٌؽة خطاب اآلٌة للجمع، والواحد ال ٌمال له "كثٌر"، بمعنى الكثرة فً واستبعد الطبري هذا الرأي، ألن    
 .(ٙ) العدد

 . وهللا أعلم.(2)وعلى رواٌة عبدهللا بن كعب، فالجمع فً لوله: }ٌَُردُّونَكُم{ لكعب ومن تابعه وٌستمٌم الكبلم 
ًّ بن أخطب  وأبو ٌاسر بن أخطب من أشد الثالث: وأخرج الطبري وابن أبً حاتم عن  ابن عباس: " كان ُحٌَ

ٌهود للعرب حسدا، إذ خصهم هللا برسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، وكانا جاِهَدٌن فً رد الناس عن اإلسبلم بما استطاعا ، فؤنزل 
 .(1)هللا فٌهما: }ود كثٌر من أهل الكتاب لو ٌردونكم{ اآلٌة"

لالوا للمسلمٌن بعد ولعة بدر ألم تروا إلى ما  الرابع: ولال الواحدي "لال ابن عباس: نزلت فً نفر من الٌهود
 .(5)أصابكم ولو كنتم على الحك ما هزمتم، فارجعوا إلى دٌننا فهو خٌر لكم"

 .(ٓٔ)[، " أي تمنى كثٌر من الٌهود والنصارى"5ٓٔلوله تعالى:}َودَّ َكثٌٌِر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب{]البمرة:   

                                                             

 .ٓٓ٘-51ٗ/ٕر الطبري: ، والعجاب: وتفسٌٖٙ-ٖ٘( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .55ٗ-51ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
، واخرجه أبو داود فً سننه كتاب الخراج واإلمارة والفًء، باب كٌؾ ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٔ(:ص1ٖٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)

 (.ٖٓٓٓ) ٖ/ ٗ٘ٔكان إخراج الٌهود من المدٌنة :
 .55ٗ/ٕ(:ص212ٔ(، و)21ٙٔري)، وتفسٌر الطبٕٗٓ/ٔ(:ص1ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .55ٗ/ٕ(:ص21ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٓٓ٘-55ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٙ٘/ٔ( انظر: العجاب فً بٌابن األسباب:2)
 .ٕٗٓ/ٔ(:ص1ٔٓٔ، وابن أبً حاتم)55ٗ/ٕ(:ص211ٔ( أخرجه الطبري)1)
 .ٖ٘( أسباب النول للواحدي: 5)
 .5ٓٔ/ٌٔر المراؼً: ، وتفس2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
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 . (ٔ)الكتاب ٌودون بكل للوبهم" لال الطبري: أي: "أن كثٌراً من أهل   
ٌّرونكم كفاراً بعد أن آمنتم"5ٓٔلوله تعالى:} لَْو ٌَُردُّونَكُْم ِمْن بَْعِد إٌَِمانِكُْم كُفَّاًرا{]البمرة:     .(ٕ)[، " أي لو ٌص
 . (ٖ)لال الطبري: أي: "أن ٌردوكم كفاراً؛ أي ٌرجعوكم كفاراً"   
وحٌد َّللّا واإلٌمان بدمحم صلى َّللّا علٌه وسلم وٌرجعوكم كفارا كما لال المراؼً:أي:" أن ٌصرفوكم عن ت   

 .(ٗ)كنتم"
 .(٘)[، " أي حسداً منهم لكم حملتهم علٌه أنفسهم الخبٌثة"5ٓٔلوله تعالى:} َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم{]البمرة:   
 .(ٙ)لال الثعلبً:" أي من تلماء أنفسهم لم ٌؤمر هللا عز وجل بذلن" 
لال الطبري:"وإنما أخبر هللا جل ثناإه عنهم المإمنٌن أنهم ودوا ذلن للمإمنٌن ، من عند أنفسهم ، إعبلما منه    

 .(2)لهم بؤنهم لم ٌإمروا بذلن فً كتابهم ، وأنهم ٌؤتون ما ٌؤتون من ذلن على علم منهم بنهً هللا إٌاهم عنه
فُِسِهْم{ فً حكمهم وتدٌنهم ومذهبهم، أي: هذا الحسد مذهب لهم، لال ابن األنباري: "وٌكون تؤوٌل }ِمْن ِعْنِد أَنْ    

 .(1)لم ٌإمروا به كما تمول: هذا عند الشافعً حبلل، أي: فً حكمه ومذهبه"
 :(5)[، وجهٌن5ٓٔوذكر الرازي فً لوله تعالى:}َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم{]البمرة:   

أحبوا ذلن من بعد ما تبٌن لهم أنكم على الحك، فكٌؾ ٌكون تمنٌهم  أحدهما: أنه متعلك بـ)ود(، على معنى أنهم
 من لبل طلب الحك؟

 الثانً: أنه متعلك بـ)حسد(، أي حسد عظٌم منبعث من عند أنفسهم.
و"فً اآلٌة تنبٌه أن كثٌراً من أهل الكتاب، ٌتمنون ارتدادكم بعد إٌمانكم حسداً، ولوله : }من عند أنفسهم{ أي    

هم كموله تعالى : }َواتَّبَعُوا أَْهَواَءهُْم{، وعبر عن الهوى بالنفس وهً األمارة بالسوء ، وبٌن أنهم من عند هوا
 .(ٓٔ)فعلوا ذلن بعد وضوح الحك لهم ، ولكنهم بحسدهم وهوابهم ال ٌتحرونه ، وال ٌحبون أن ٌتحراه ؼٌرهم"

عظابم الذنوب ، إذ هو معاندة هللا فً لال الراؼب:" )الحسد(: كراهٌة نعمة على مستحك لها ، وعدت من    
 .(ٔٔ)إرادته ، وهو شر من البخل ، فإن الحسد بخل على الؽٌر بنعمة من ال تنفد العطاٌا نعمه"

وحكى ثعلب عن ابن األعرابً: أصل الحسد فً كبلم العرب: المشر، ومنه أخذ الحسد؛ ألنه ٌَْمشر الملب، لال  
 .(ٖٔ)جلد فٌمص الدم. ذكره األزهري: المرادة، ألنه ٌمشر ال(ٕٔ)والَحسدلُ 

{]البمرة:    [، " أي من بعد ما ظهر لهم بالبراهٌن الساطعة، أن دٌنكم هو 5لوله تعالى:} ِمْن بَْعِد َما تَبٌَََّن لَُهُم اْلَحكُّ
 .(ٗٔ)الحك"

تً تنطبك لال المراؼً: "أي من بعد أن ظهر لهم بساطع األدلة أن دمحما على الحك بما جاء به من اآلٌات ال 
 .(٘ٔ)على ما ٌحفظونه من بشارات كتبهم بنبً ٌؤتً آخر الزمان"

، (ٕ). وروي نخوه عن أبً العالٌة(ٔ)لال لتادة:" من بعد ما تبٌن لهم أن دمحما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، واإلسبلم دٌن هللا"   
 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)، والسدي(ٖ)والربٌع

                                                             

 .ٔٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٔٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٗ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٕٔٗ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط:ٔٓ٘-ٓٓ٘/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .ٕٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط:1)
 .ٕ٘ٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: 5)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔٔ)
 [.1ٕ٘/ٔ(زٌدت فٌه البّلم كما ٌمال للعبد: عبدل.]تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٖ)حسد(، والتفسٌر البسٌط: 1ٙ1/ ٕ، "اللسان" 1ٖٔ/ ٔ( انظر: تهذٌب اللؽة" ٖٔ)
 .2ٙ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٗٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:٘ٔ)
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أضاء لهم الحك ، لم ٌجهلوا منه شٌبا ، ولكن الحسد حملهم على الجحد. فعٌرهم  ولال ابن عباس:" من بعد ما   
 .(ٙ)هللا والمهم ووبخهم أشد المبلمة"

لال الطبري: أي: "من بعد ما تبٌن الحكُّ فً أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وما جاء به من عند ربه ، والملة التً دعا إلٌها    
ال ٌمترون فٌه فدل بموله ذلن : أن كفر الذٌن لص لصتهم فً هذه اآلٌة باهلل  فؤضاء لهم : أن ذلن الحك الذي

 .(2)وبرسوله ، عناد ، وعلى علم منهم ومعرفة بؤنهم على هللا مفترون "

 .(1)[، " أي: " فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطؤ"5لوله تعالى:}فَاْعفُوا{]البمرة:  
 .(5)لال الثعلبً: أي:" فاتركوا"  
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" أي اتركوهم"  
 .(ٔٔ)لال المراؼً:" أي: فعاملوهم بؤحاسن األخبلق من العفو عن مذنبهم بترن عمابه"  
لال ابن عثٌمٌن:" الخطاب للمإمنٌن عامة؛ وٌدخل فٌهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ و "العفو" بمعنى ترن المإاخذة   

 .(ٕٔ)ل لتمادمه"على الذنب؛ كؤنه من عفا األثر: إذا زا
 .(ٖٔ)[، أي:" واصفحوا عما كان منهم من جهل"5ٓٔلوله تعالى:}َواْصفَُحوا{]البمرة:  
 .(ٗٔ)لال الثعلبً:أي" وتجاوزوا"  
 .(٘ٔ)لال الصابونً:أي:" وأعرضوا عنهم فبل تإخذوهم"  
 .(ٙٔ)لال المراؼً: أي "واصفحوا عن مذنبهم، بترن لومه وتعنٌفه"  
ْب طابِفَةً{]التوبة:و)العفو(: ترن     .(2ٔ) [ٙٙالمإاخذة بالذنب، كما لال : }إِْن نَْعُؾ َعْن طابِفٍَة ِمْنكُْم نُعَّذِ
و)الصفح( : إزالة أثره من النفس، أي: اإلعراض عن المذنب بصفحة الوجه، وهو ٌشمل ترن    

ْكَر َصْفحاً{ ]الزخرؾ :  ، ومن ذلن (1ٔ)[٘العماب وترن اللوم والتثرٌب، ومنه لوله تعالى : }أَفَنَْضِرُب َعْنكُُم الذِّ
ٌِّر ٌصُؾ امرأة أعرضت عنه َ  :(5ٔ)لول كُث

 لةً      فَمْن ملَّ منها ذلن الوصَل ملَّتِ صفوًحا فما تلمان إال بخٌ

                                                                                                                                                                                                       

 .ٕٓ٘/ٕ(:ص25ٓٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص25ٔٔ(أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص25ٕٔ(أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص25ٖٔ(أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص25ٗٔ(أخرجه الطبري)٘)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص25٘ٔ(أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .ٖٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:5)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٔٔ)
 . 1ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)

 
 .ٖٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٙٔ)
 .5ٓٔ/ٔ، وتفسٌر المراؼً: 2ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2ٔ)
 .5ٓٔ/ٔ، وتفسٌر المراؼً: 2ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1ٔ)
 .ٖ٘٘/ ٔ، )مادة: صفح(، والمعجم المفصل: 2ٕ٘ٗ/ ٗ، ولسان العرب: 51( دٌوانه: 5ٔ)
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ولال اآللوسً:" )العفو(، ترن عموبة المذنب، و)الصفح(، ترن التثرٌب والتؤنٌث وهو أبلػ من العفو إذ لد  
ٌعفو اإلنسان وال ٌصفح، ولعله مؤخوذ من تولٌة صفحة الوجه إعراضا أو من تصفحت الورلة إذا تجاوزت 

 .(ٔ)ى الصبر على اذاهم إٌذانا بتمكٌن المإمنٌن ترهٌبا للكافرٌن"عما فٌها. وآثر العفو عل

والفرق بٌن )العفو، و)الصفح(، أن")العفو( ترن المإاخذة على الذنب؛ و )الصفح( اإلعراض عنه؛   
مؤخوذ من صفحة العنك؛ وهو أن اإلنسان ٌلتفت، وال كؤن شٌباً صار. ٌولٌه صفحة عنمه.؛ فـ "الصفح" معناه 

عن هذا بالكلٌة وكؤنه لم ٌكن؛ فعلى هذا ٌكون بٌنهما فرق؛ فـ )الصفح( أكمل إذا الترن اإلعراض 
 .(ٕ)بـ)العْفو("

 .(ٖ)لال ابن عباس:"}فَاْعفُوا َواْصفَُحوا{ أي: عن مساوئ كبلمهم، وؼّل للبهم"  
هم أصحاب المدرة  لال أهل العلم:" وفً أمره تعالى لهم بالعفو والصفح، إشارة إلى أن المإمنٌن على للتهم 

والشوكة ، ألن الصفح ال ٌكون إال من المادر ، فكؤنه ٌمول لهم : ال تؽّرنّكم كثرة أهل الكتاب مع باطلهم ، 
فؤنتم على للتكم ألوى منهم بما أنتم علٌه من الحك ، وأهل الحك مإٌدون بعناٌة َّللّا ، ولهم العزة ما ثبتوا 

 .(ٗ)علٌه"

   ْ ُ بِؤَْمِرِه{]البمرة:لوله تعالى:} َحتَّى ٌَؤ ًَ َّللاَّ  .(٘)[، أي:" حتى ٌؤتى نصر َّللّا لكم بمعونته وتؤٌٌده"5ِٓٔت
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن:" أي بؤمر سوى ذلن؛ وهو األمر بالمتال"  
 .(2)لال الصابونً:" أي حتى ٌؤذن هللا لكم بمتالهم"  
ِ َوال ِباْلٌَْوِم اآْلِخِر إلى لال اآللوسً:" المراد به األمر بالمتال بموله سبحانه لاِتلُ    وا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاّلَّ

[ أو األمر بمتل لرٌظة وإجبلء بنً النضٌر، ولٌل: واحد األمور، والمراد به 5َٕوهُْم صاِؼُروَن ]التوبة: 
 .(1)المٌامة. أو المجازاة ٌومها أو لوة الرسالة وكثرة األمة"

عنهم إلى أن ٌؤتً هللا بؤمره تسكٌناً لهم ووعداً بتؽٌٌره لمدرته على كل  لال الراؼب:" ثم أمر بالتجافى  
 .(5)شن"

ُ بِؤَْمِرِه{]البمرة:   ًَ َّللاَّ ٌَؤْتِ  :(ٓٔ)[ على وجوه5ٓٔواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى: } َحتَّى 
النظٌر. لاله ابن أحدها: أن معناه: حتى ٌؤتً هللا بعذابه: المتل والّسبً لبنً لرٌظة، والجبلء والنفً لبنً 

 .(ٔٔ)عبّاس
ِ إلى َوهُْم صاِؼُروَن{]التوبة: [. لاله 5ٕوالثانً: أنه أمره بمتالهم فً لوله تعالى:}لاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن ِباّلَّ

 .(ٖٔ)، وهو لول الجمهور(ٕٔ)لتادة
 .(ٗٔ)ل والسبً والجزٌة"الثالث: ولال ابن كٌسان: "بعلمه وحكمه فٌهم، حكم بعضهم باإلسبلم ولبعضهم بالمت

 الرابع: ولٌل: أراد به المٌامة فٌجازٌهم بؤعمالهم.
                                                             

 .ٖٙ٘/ٔ( روح المعانً: ٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٖٙ٘/ٔ( روح المعانً: 1)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5)
 .ٖٔٓ/ٔ، والبحر المحٌط: 1ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
، 1ٗٗ/ ٔوالمحرر الوجٌز:  5ٔٔ/ ٔ، والوسٌط: 2ٙ/ ٔالكفاٌة: ، وانظر: 1ٕ٘/ٔ( عزاه البن عباس، الثعلبً فً تفسٌره:ٔٔ)

 .ٖٔٓ/ ٔ، والبحر المحٌط: ٘ٙ/ ٕوتفسٌر المرطبً: 
 .1ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
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 الخامس: ولٌل : آجال بنً آدم.
 السادس: ولٌل : لوة الرسالة وكثرة األمة.

 .(ٔ)لال أبو حٌان:" والجمهور على أنه األمر بالمتال" 

 :(ٕ)واختلؾ فً نسخ اآلٌة على لولٌن  
 ختلفوا فً الناسخ على لولٌن:أحدهما أنها منسوخة، ومن ثم ا

ُموَن َما حَ  ِ َوال ِباْلٌَْوِم اآلِخِر َوال ٌَُحّرِ ُ المول األول: أنها نسخت  بموله: }لَاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاّلَّ َم َّللاَّ رَّ
هُْم َصاِؼُروَن{ ]التوبة : َوَرسُولُهُ َوال ٌَِدٌنُوَن ِدٌَن اْلَحّكِ ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى ٌُْعطُوا اْلِجْزٌَةَ َعْن ٌٍَد وَ 

[ فنسخ هللا جل ثناإه العفو عنهم والصفح ، بفرض لتالهم على المإمنٌن ، حتى تصٌر كلمتهم وكلمة 5ٕ
، (ٙ)، والربٌع(٘)، ولتادة(ٗ). وهذا لول ابن عباس(ٖ)المإمنٌن واحدة ، أو ٌإدوا الجزٌة عن ٌد صؽارا

 .(2)والسدي
ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم َوُخذُوهُْم  والمول الثانً ولٌل :الناسخ لها: }فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح

َكاةَ فََخلُّوا َسبٌِلَهُ  بَلةَ َوآتَُوا الزَّ َ َؼفُوٌر رَ َواْحُصُروهُْم َواْلعُُدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَإِْن تَابُوا َوأَلَاُموا الصَّ ِحٌٌم{ ْم إِنَّ َّللاَّ
 .(1)[٘]التوبة : 

والثانً: ولال البعض بؤنها ؼٌر منسوخة، "واحتجوا بؤن هللا لم ٌؤمر بالصفح والعفو مطلمًا، وإنما أمر به إلى 
ؼاٌة، وما بعد الؽاٌة ٌخالؾ ما لبلها، وما هذا سبٌله ال ٌكون من باب المنسوخ، بل ٌكون األول لد انمضت 

 . لاله ابن الجوزي.(5)حكم آخر"مدته بؽاٌته، واآلخر ٌحتاج إلى 
  ًَ ونمل أبو حٌان، عن "لوم بؤنه لٌس هذا حد المنسوخ، ألن هذا فً نفس األمر للتولٌؾ على مدته }َحتَّى ٌَؤْتِ

ُ بِؤَْمِرِه{ ؼٌّا العفو والصفح بهذه الؽاٌة، وهذه الموادعة على أن تؤتً أمر هللا بمتل بنً لرٌظة، وإجبلء بنً  َّللاَّ
 .(ٓٔ)ذاللهم بالجزٌة، وؼٌر ذلن مما أتً من أحكام الشرع فٌهم، وترن العفو والصفح"النضٌر وإ

ٍء لَِدٌٌر{]البمرة:   ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش  . (ٔٔ)[،" أي ال ٌعترٌه عجز فً كل شًء فعله"5ٓٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
، ألن له الخلك  لال الطبري:أي" ال ٌتعذر علٌه شًء أراده ، وال ٌتعذر علٌه أمر شاء لضاءه  

 .(ٕٔ)واألمر"
 .(ٖٔ)لال الصابونً:" أي لادر على كل شًء فٌنتمم منهم إِذا حان األوان"  
 .(ٗٔ)لال الرازي: "فهو تحذٌر لهم بالوعٌد سواء حمل على األمر بالمتال أو ؼٌره"   
 ترى أنه أمر بالموادعة لال أبو حٌان:" فٌه إشعار باالنتمام من الكفار ، ووعد للمإمنٌن بالنصر والتمكٌن. أال 

 .(٘ٔ)بالعفو والصفح ، وؼٌا ذلن إلى أن ٌؤتً هللا بؤمره ، ثم أخبر بؤنه لادر على كل شًء ؟"

                                                             

 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط:ٔ)
 .ٕٖٔ، واإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه لمكً:2ٕٗناسخ والمنسوخ للنحاس:، والٓ٘/ ٔ( انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌد: ٕ)
 .2ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٗٓ٘-ٖٓ٘/ٕ( اظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 . ٖٓ٘/ٕ(:ص25ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 . ٖٓ٘/ٕ(:ص252ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . ٗٓ٘/ٕ(:ص251ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . ٗٓ٘/ٕ(:ص1ٓٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٖ-2ٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 1)
 .ٙٗ( نواسخ المرآن، ابن الجوزي: 5)
 .ٖٔٓ/ ٔ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٗٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط:٘ٔ)
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لال اآللوسً:" تذٌٌل مإكد لما فهم من سابمه، وفٌه إشعار باالنتمام من الكفار ووعد للمإمنٌن   
أمره بالعفو والصفح وتهدٌدا لمن ٌخالؾ  بالنصرة والتمكٌن، وٌحتمل على بعد أن ٌكون ذكرا لموجب لبول

 .(ٔ)أمره"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: بٌان شدة عداوة الٌهود، والنصارى لؤلمة اإلسبلمٌة؛ وجه ذلن أن كثٌراً منهم ٌودون أن  ٔ.
 ..ٌردوا المسلمٌن كفاراً حسداً من عند أنفسهم

ومنها: أن الكفر بعد اإلسبلم ٌسمى ردة؛ لموله تعالى: } لو ٌردونكم {؛ ولهذا الذي ٌكفر بعد اإلسبلم ال  ٕ.
ٌسمى باسم الدٌن الذي ارتد إلٌه؛ فلو ارتد عن اإلسبلم إلى الٌهودٌة، أو النصرانٌة لم ٌعط حكم الٌهود، 

 والنصارى..
 ..ومنها: أن الحسد من صفات الٌهود، والنصارى ٖ.
؛  (ٔ)ومنها: تحرٌم الحسد؛ ألن مشابهة الكفار بؤخبللهم محرمة؛ لمول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "من تشبه بموم فهو منهم" ٗ.

واعلم أن الواجب على المرء إذا رأى أن هللا أنعم على ؼٌره نعمة أن ٌسؤل هللا من فضله، وال ٌكره ما أنعم 
له تعالى: }وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على بعض للرجال هللا به على اآلخرٌن، أو ٌتمنى زواله؛ لمو

[ ؛ والحاسد ال ٌزداد ٕٖنصٌب مما اكتسبوا وللنساء نصٌب مما اكتسبن واسؤلوا هللا من فضله{ ]النساء: 
بحسده إال ناراً تتلظى فً جوفه؛ وكلما ازدادت نعمة هللا على عباده ازداد حسرة؛ فهو مع كونه كارهاً لنعمة 

 على هذا الؽٌر مضاد هلل فً حكمه؛ ألنه ٌكره أن ٌنعم هللا على هذا المحسود؛ ثم إن الحاسد  أو الحسود . هللا
مهما أعطاه هللا من نعمة ال ٌرى هلل فضبلً فٌها؛ ألنه البد أن ٌرى فً ؼٌره نعمة أكثر مما أنعم هللا به علٌه، 

وجاء إنسان تاجر، وكسب مكسباً كبٌراً فً سلعة معٌنة  فٌحتمر النعمة؛ حتى لو فرضنا أنه تمٌز بؤموال كثٌرة،
تجد هذا الحاسد ٌحسده على هذا المكسب بٌنما عنده مبلٌٌن كثٌرة؛ وكذلن أٌضاً بالنسبة للعلم: بعض الحاسدٌن 
إذا برز أحد فً مسؤلة من مسابل العلم تجده . وإن كان أعلم منه . ٌحسده على ما برز به؛ وهذا ٌستلزم أن 

نعمة هللا علٌه؛ فالحسد أمره عظٌم، وعالبته وخٌمة؛ والناس فً خٌر، والحسود فً شر: ٌتتبع نعم هللا ٌحتمر 
على العباد؛ وكلما رأى نعمة صارت جمرة فً للبه؛ ولو لم ٌكن من ُخلُك الحسد إال أنه من صفات الٌهود 

 لكان كافٌاً فً النفور منه..
ى أن اإلسبلم منمبة عظٌمة لمتبعه؛ لموله تعالى: } حسداً {؛ ألن ومن فوابد اآلٌة: علم الٌهود، والنصار ٘.

اإلنسان ال ٌحسد إال على شًء ٌكون خٌراً، ومنمبة؛ وٌدل لذلن لوله تعالى: }ما ٌود الذٌن كفروا من أهل 
 [ ..٘ٓٔالكتاب وال المشركٌن أن ٌنزل علٌكم من خٌر من ربكم{ ]البمرة: 

والنصارى؛ ما دام كثٌر منهم ٌودون لنا هذا فإنه ٌجب علٌنا أن نحذر  ومنها: وجوب الحذر من الٌهود، ٙ.
 ..منهم

ومنها: بٌان خبث طوٌة هإالء الذٌن ٌودون لنا الكفر؛ لموله تعالى: } من عند أنفسهم {؛ لٌس من كتاب،  2.
 ..وال من إساءة المسلمٌن إلٌهم؛ ولكنه من عند أنفسهم: أنفس خبٌثة تود الكفر للمسلمٌن حسداً 

لد تبٌن لهم الحك؛ فلو كانوا جاهلٌن بؤن المسلمٌن على حك،  ومنها: أن هإالء الذٌن ٌودون الكفر للمسلمٌن 1.
ولالوا: "ال نرٌد أن نكون على دٌن مشكون فٌه" لكان لهم بعض العذر؛ ولكنهم لد تبٌن لهم الحك، وعلموا أن 

نٌن على حك؛ ومع ذلن فهم ٌودون هذه المودة، وٌسعون بكل الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص حك، وأن دٌنه حك، وأن المإم
سبٌل أن ٌصلوا إلى ؼاٌتهم؛ فمن أحب شٌباً سعى فً تحصٌله؛ فكثٌر من هإالء الٌهود والنصارى ٌسعون 

 ..بكل ما ٌستطٌعون من لوة مادٌة، أو أخبللٌة، أو ؼٌرهما لٌردوا المسلمٌن بعد اإلٌمان كفاراً 

                                                             

 .2ٖ٘/ٔالمعانً: ( روحٔ)
(ٔ) : فً لبس الشهرة، حدٌث رلم ٗ، كتاب اللباس، باب 1ٔ٘ٔ، وأخرجه أبو داود صٗٔٔ٘، حدٌث رلم ٓ٘/ٕأخرجه أحمد  

: ما لالوا فٌما ذكر من الرماح واتخاذها، حدٌث رلم 25، وأخرجه ابن أبً شٌبة فً المصنفن كتاب السٌر، باب ٖٔٓٗ
: أخرجه أبو داود بسند حسن؛ ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح 2ٕٔ/ٓٔ، لال الحافظ فً الفتح ٖٖٙٓٓ

.5ٕٙٔ، حدٌث رلم 5ٓٔ/٘، ولال فً اإلرواء: صحٌح ٗٓ٘/ٕ  
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اعاة األحوال، وتطور الشرٌعة، حٌث لال تعالى: } فاعفوا واصفحوا حتى ٌؤتً هللا ومن فوابد اآلٌة: مر 5.
 بؤمره {..

ومنها: أن الذم إنما ٌمع على من تبٌن له الحك؛ وأما الجاهل فهو معذور بجهله إذا لم ٌمصر فً طلب  ٓٔ.
 ..العلم
 ... ومنها: جواز مهادنة الكفار إذا لم ٌكن للمسلمٌن لوة ٔٔ
ومنها: إثبات الحكمة هلل عز وجل، حٌث أمر بالعفو، والصفح إلى أن ٌؤتً هللا بؤمره؛ ألن األمر بالمتال  ٕٔ.

 ..لبل وجود أسبابه، وتوفر شروطه من الموة المادٌة والبشرٌة، ٌنافً الحكمة
لجماعة أن هللا ومنها: الرد على منكري لٌام األفعال االختٌارٌة باهلل عز وجل؛ والذي علٌه أهل السنة وا ٖٔ.

سبحانه وتعالى فعال لما ٌرٌد فعبلً ٌلٌك بجبلله وعظمته، وما تمتضٌه حكمته؛ لموله تعالى: } حتى ٌؤتً هللا 
 بؤمره {..

 ومنها: ثبوت المدرة هلل عز وجل، وأنها شاملة لكل شًء؛ لموله تعالى: }إن هللا على كل شًء لدٌر{. ٗٔ.

ٌة؛ ألنهم ٌمولون: إن اإلنسان مستمل بعمله؛ وإذا كان مستمبلً بعمله لزم ومنها: الرد على المعتزلة المدر ٘ٔ.
 ..من ذلن أن هللا ال ٌمدر على تؽٌٌره؛ ألنه إن لدر على تؽٌٌره صار العبد ؼٌر مستمل

ومنها: بشارة المإمنٌن بؤن هللا سبحانه وتعالى سٌؽٌر حالهم الممتضٌة للعفو والصفح، إلى لوة ٌستطٌعون  ٙٔ.
 ..اد العدوبها جه

ومنها: اتباع الحكمة فً الدعوة إلى هللا بالصبر، والمصابرة حتى ٌتحمك النصر، وأْن تعاَمل كل حال بما  2ٔ.
 ٌناسبها.
 المرآن

 َ ِ إِن  َّللا  ٌٍْر تَِجُدوهُ ِعْنَد َّللا  ُموا ِْلَْنفُِسكُْم ِمْن َخ َكاةَ َوَما تُمَّدِ اَلةَ َوآتُوا الز  ({ ٓٔٔبَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر ) }َوأَلٌُِموا الص 
 [ٓٔٔ]البمرة : 

 التفسٌر:
بؤداء الصبلة على وجهها الصحٌح، وإعطاء الزكاة المفروضة. واعلموا أنَّ كل خٌر  -أٌها المإمنون-واشتؽلوا 

 تمدمونه ألنفسكم تجدون ثوابه عند هللا فً اآلخرة. إنه تعالى بصٌر بكل أعمالكم، وسٌجازٌكم علٌها.
أبو حٌان:" لما أمر بالعفو والصفح، أمر بالمواظبة على عمودي اإلسبلم : العبادة البدنٌة ، والعبادة  لال   

المالٌة، إذ الصبلة فٌها مناجاة هللا تعالى والتلذذ بالولوؾ بٌن ٌدٌه، والزكاة فٌها اإلحسان إلى الخلك باإلٌثار 
 .(ٔ)ى الخلك"على النفس ، فؤمروا بالولوؾ بٌن ٌدي الحك وباإلحسان إل

بَلةَ{]البمرة:  [، "أي ابتوا بها مستمٌمة بشروطها، وأركانها، وواجباتها، ٓٔٔلوله تعالى:}َوأَلٌُِموا الصَّ
 .(ٕ)ومكمبلتها"

 .(ٖ)لال الثعلبً:" أي:"وحافظوا على الصلوات الخمس بموالٌتها ]وأركانها[ وركوعها وسجودها" 

  .(ٗ)وأدٌموها بشروطها"لال ابن عطٌة:" معناه: أظهروا هٌبتها  
وأخرج ابن أبً حاتم "عن الحسن فً لوله:}وألٌموا الصبلة{، لال: فرٌضة واجبة ال تنفع األعمال إال بها 

 .(ٙ). وروي عن عطاء بن أبً رباح ولتادة نحو ذلن(٘)وبالزكاة"
 . (2)ولال الزهري: "إلامتها أن تصلً الصلوات الخمس لولتها" 

                                                             

 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط:ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .11ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .55/ٔ(:صٔٙٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .55/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:صٙ)
 .55/ٔ(:صٕٙٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
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على ما فُِرَضْت علٌه، كما ٌمال: ألام الموُم  -بحدودها وفروضها والواجب فٌها  -إها و)إلامة الصبلة(: "أدا
لوها من البٌَع والشراء فٌها"  : (ٕ)، وكما لال الشاعر(ٔ)سُولَهم، إذا لم ٌُعَّطِ

َراب فََخاُموا َوَولَّْوا َجِمٌعَا ٌِْن سُوَق الـ          ـّضِ  أَلَْمنَا ألَْهِل اْلِعَرالَ
َكاةَ{ ]البمرة : لوله ت   .(ٖ)[، "ٌعنً: وأّدوا زكاة أموالكم المفروضة"ٖٗعالى: }َوآتُوا الزَّ
 .(ٗ)لال الطبري:" وإٌتاُء الزكاة، هو أداء الصدلة المفروضة" 
 .(٘)لال ابن عثمٌمٌن:" أي أعطوا الزكاة" 

كاة( على ثبلثة ألوال:  واختلؾ فً أصل )الزَّ
، إذا نما وزاد، لال الراؼب: أصل الزكاة: النمو الحاصل عن بركة هللا أحدها: أنها مؤخوذة من: زكا الشًء

 .(ٙ)تعالى
لال ابن عطٌة: "وسمً اإلخراج من المال زكاة وهو نمص منه، من حٌث ٌنمو بالبركة أو باألجر الذي ٌثٌب  

 .(2)هللا به المزكً"
كاةَ( مؤخوذة من التطهٌر، كما ٌمال زكا فبلن أي   .(1)طهر من دنس الجرحة أو االؼفالالثانً: أن )الزَّ

لال ابن عطٌة: فكؤن الخارج من المال ٌطهره من تبعة الحك الذي جعل هللا فٌه للمساكٌن، أال ترى أن النبً  
 .(ٓٔ)"(5)ملسو هيلع هللا ىلص سمى فً الموطؤ ما ٌخرج فً الزكاة أوساخ الناس

ٌت زكاة ، ألنها تطهٌٌر لما بمً من مال الرجل ، واختار الطبري هذا الوجه، لاببل:" ولد ٌحتمل أن تكون   سُّمِ
، كما لال جل ثناإه مخبًرا عن نبٌه موسى صلوات هللا (ٔٔ)وتخلٌص له من أن تكون فٌه َمْظلمة ألهل السُّْهمان

عدل  [ ، ٌعنً برٌبة من الذنوب طاهرة. وكما ٌمال للرجل : هو2ٗعلٌه :}أَلَتَْلَت نَْفًسا َزِكٌَّةً{]سورة الكهؾ : 
 ًٌّ ًّ  -َزِك من الوجه األّول ، وإن كان األّول  -فً تؤوٌل زكاة المال  -لذلن المعنى، وهذا الوجه أعجب إل

 .(ٕٔ)ممبوال فً تؤوٌلها"
ولال ابن األثٌر: وأصل الزكاة فً اللؽة: الطهارة والنماء والبركة والمدح فالزكاة طهرة لؤلموال وزكاة   

 .(ٖٔ)الفطر طهرة لؤلبدان

                                                             

 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ( البٌت ذكره الطبري ولم أتعرؾ على لابله. انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .11ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .51ٖوالمعجم الوسٌط ص:  ٖٕٔالمفردات فً ؼرٌب المرآن ص: ( ٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
والمختار من صحاح اللؽة ص  2ٕٕص:  ٔ، والمصباح ج1ٗ5ٔ/ ٖ، واللسان:)زكا( ٕٗ٘ٔ/ ٕ( انظر: تهذٌب اللؽة )زكا( 1)

، 5ٕٔص:  ٘ح المهذب جوالمجموع شر 2ٓٔص:  ٔوالروض المربع ج  ٕٕٕوالمطلع على أبواب الممنع ص:  1ٕٔ
 .ٖٙٔ/ٔوالمحرر الوجٌز: 

 (، ولفظه:""إن الصدلة ال تنبؽً آلل دمحم، إنما هً أوساخ الناس".2ٕٓٔ( رواه مسلم)5)
ُرهُمْ  بة: { ]التووإنما كانت الزكاة أوساخ الناس؛ ألن الناس ٌتطهرون بإخراجها، كما لال هللا تعالى: }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً تَُطّهِ

[، ولٌس لها عبللة بمستحمً الزكاة، بل هً مال طٌب حبلل بالنسبة لهم، لكن إخراجها تطٌٌب وتطهٌر لما ٌمكن أن ٖٓٔ
 ٌشوب صاحبها أو عمله أو ماله من سوء، فلذلن منع منها النبً ملسو هيلع هللا ىلص آل دمحم، لكن لٌس هذا فٌه إزراء بالناس، وهذا فضل هللا

نع آل النبً ملسو هيلع هللا ىلص من أخذها صٌانة لهم عن أن ٌمبلوا ما تطهر به الناس، وهذه مرتبة علٌا، لكن هذا ال ٌعنً أن ٌإتٌه من ٌشاء، ٌم
من ٌؤخذ الزكاة بحك فهو نالص، فمد جعل هللا من مصارؾ الزكاة الجهاد فً سبٌل هللا، وهو من أفضل األعمال، ومن 

ٌَْر فًِ َكثٌٍِر ِمْن نَْجَواهُْم إاِلَّ َمْن مصارفها الؽارم لئلصبلح بٌن الناس ول ًٌّا، وهو من خٌر األعمال، لال هللا تعالى: }اَل َخ و كان ؼن
ِ فََسْوَؾ  ٌَْن النَّاِس َوَمْن ٌَْفعَْل َذِلَن اْبتِؽَاَء َمْرَضاِت َّللاَّ والممصود أنه لٌس  ،{نُْإتٌِِه أَْجًرا َعِظًٌماأََمَر بَِصَدلٍَة أَْو َمْعُروٍؾ أَْو ِإْصبَلحٍ بَ

 .صحًٌحا أن إعطاء الزكاة لمن ٌستحمها تنمص له، ومن فهم بهذا المعنى فإنه لم ٌفهم مراد النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهللا أعلم
 .ٖٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 (السهمان جمع سهم ، كالسهام : وهو النصٌب والحظ .ٔٔ)
 .2ٗ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .2ٖٓص:  ٌٕب الحدٌث ج ( النهاٌة فً ؼرٖٔ)
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وسمٌت زكاة؛ ألنها تزكً اإلنسان، كما لال هللا تعالى: }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً  ل ابن عثٌمٌن:"ولا  
ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]التوبة :  ٌِْهْم إِنَّ َصبَلتََن َسَكٌن لَُهْم َوَّللاَّ ٌِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَ ُرهُْم َوتَُزّكِ [؛ فهً تزكً اإلنسان ٖٓٔتَُطّهِ

وعمٌدته، وتطهره من الرذابل؛ ألنها تخرجه من حظٌرة البخبلء إلى حظٌرة األجواد، والكرماء؛ فً أخبلله، 
وتكفِّر سٌباته"

(ٔ). 

 للت: وكل ذلن صحٌح فً معنى التسمٌة، فهً تزكً وتنمً المعطً والمعطى والمال الذي أخرجت منه. 
 والثالث: ولٌل زكا الَفْرُد، إذا صاَر َزْوًجا، بزٌادة الزابد علٌه حتى صار به شْفعًا. 

لال الواحدي: "والعرب تمول للفرد: خسا، وللزوجٌن اثنٌن: زكا، لٌل لهما: زكا، ألن االثنٌن أكثر من  
 :(ٖ)، ثم استشهد بمول الشاعر(ٕ)الواحد"

َدا إِذا نَْحُن فً تِْعَداِد َخْصِلَن لَمْ  ٌْن ِمنَّا الُمعَّدِ  نَمُْل     َخَسا َوَزكا أَْعٌَ
 : (ٗ)ومنه لول الشاعر 

 َكانُوا َخًسا أو َزًكا ِمْن ُدوِن أَْربَعٍَة         لَْم ٌُْخَلمُوا، َوُجُدوُد النَّاِس تَْعتَلُج 
 :  (٘)ولال آخر

َفافَبل َخًسا َعِدٌُدهُ َوال َزكا                    َكَما ِشَراُر   اْلبَْمِل أَْطَراُؾ السَّ
ٌِّْرهم َشفعًا من   ًرا فً السُّبلء، وٌعنً بموله:)وال زكا(، لم ٌَُص والسفا شون البُْهَمى، والبُْهمى الذي ٌكون ُمَدوَّ

 .(ٙ)َوتٍر، بحدوثه فٌهم
 :(1)، ثم استشهد بمول النابؽة(2)لال الواحدي: "واألظهر أن أصلها من الزٌادة" 

ْرتَ  كاُء  َوَما أَخَّ  ِمْن ُدْنٌَاَن نَْمٌص       َوإِن لَدَّْمَت َعاَد لََن الزَّ
 .(5)أراد بالزكاء: الزٌادة

 ،تعبداً هلل عز وجل.(ٓٔ)والزكاة شرًعا: حك واجب فً مال مخصوص لطابفة مخصوصة فً ولت مخصوص 
َدلَاُت ِلْلفَُمَراِء وأما مستحموا الزكاة: "فمد بٌنهم هللا فً سورة براءة فً لوله تعالى: }إِنَّمَ    ا الصَّ

 ِ لَاِب َواْلؽَاِرِمٌَن َوفًِ َسبٌِِل َّللاَّ ٌَْها َواْلُمَإلَّفَِة لُلُوبُُهْم َوفًِ الّرِ ِ  َواْلَمَساِكٌِن َواْلعَاِمِلٌَن َعلَ ِبٌِل فَِرٌَضةً ِمَن َّللاَّ َواْبِن السَّ
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]التوبة :   .(ٔٔ)["َٓٙوَّللاَّ

كثٌر: " ٌَُحثُّ تعالى على االشتؽال بما ٌنفعهم وتَعُوُد علٌهم عالبتُه ٌوم المٌامة ، من إلام الصبلة وإٌتاء لال ابن    
ٌَْوَم ال ٌَْنَفُع الظَّاِلِمٌَن َمْعِذَرتُُهْم َولَُهمُ   الزكاة ، حتى ٌمكن لهم هللا النصر فً الحٌاة الدنٌا وٌوم ٌموم األشهاد } 

اِر { ]ؼافر : اللَّْعنَةُ َولَُهْم سُو  .(ٕٔ) ["ُٕ٘ء الدَّ

                                                             

 .15ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٔ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 ، وفٌه: )إذا نحن فً تكرار وصفن ...(.ٕٙٔ/ ٔ، وفً شعر الكمٌت جمع دواد سلوم 12ٔ/ ٕ( البٌت فً "الزاهر" ٖ)
. . لال ، وأنشدتنً الدبٌرٌة . . . " وأنشد البٌت . (اللسان )خسا( ، وفٌه : " الفراء : العرب تمول للزوج زكا ، وللفرد خسا . ٗ)

 وتعتلج : تصطرع وٌمارس بعضها بعضا .
( الرجل من بنً سعد، ثم أحد بنً الحارث فً عمرو بن كعب بن سعد، وهذا الرجز فً خبر لؤلؼلب العجلً، )طبمات فحول ٘)

الطبمات واألؼانً : " كما شرار الرعى " .  ( ورواٌةٗٙٔ:  1ٔ/ واألؼانً  5ٓٗ/ ومعجم الشعراء :  2ٕ٘الشعراء : 
والرعى )بكسر فسكون( : الكؤل نفسه ، والمرعى أًٌضا . والسفا : شوط البهمً والسنبل وكل شًء له شون . ٌمول : أنت فً 

 لومن كالسفا فً البهمً ، هو شرها وأخبثها . والبٌت األول زٌادة لٌست فً المراجع المذكورة .
 .2ٖ٘/ٔلطبري: ( انظر: تفسٌر اٙ)
 .٘ٗٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .ٖٕٕ/ ٕ، "شمس العلوم" 12ٔ/ ٕ(ورد البٌت فً "الزاهر" 1)
 .٘ٗٗ/ٕ(أنظر: التفسٌر البسٌط: 5)
 .ٕٕٗص:  ٔ( اإللناع فً فمه اإلمام ابن حنبل ج ٓٔ)
 .15ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .1ٖٗ-1ٖٖ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
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بَلةَ{]البمرة:   :(ٔ)[، على وجهٌنٓٔٔوتعددت ألوال أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }َوأَلٌُِموا الصَّ
 أحدهما: إن لوله تعالى: }َوأَلٌُِموا الصَّبلةَ{، عموم.

 والثانً: ولالت فرلة: هو من مجمل المرآن.
من وجه ومجمل من وجه، فعموم من حٌث الصبلة الدعاء، فحمله لال ابن عطٌة:"والمرجح أن ذلن عموم    

على ممتضاه ممكن، وخصصه الشرع بهٌبات وأفعال وألوال، ومجمل من حٌث األولات، وعدد الركعات 
والسجدات ال ٌفهم من اللفظ، بل السامع فٌه مفتمر إلى التفسٌر، وهذا كله فً أَلٌُِموا الصَّبلةَ، وأما }الزكاة{، 

 .(ٕ)ال ؼٌر"فمجملة 
ولال الرازي: "واألظهر أن المراد به التطوعات من الصلوات والزكوات، وبٌن تعالى أنهم ٌجدونه ولٌس    

المراد أنهم ٌجدون عٌن تلن األعمال ألنها ال تبمى وألن وجدان عٌن تلن األشٌاء ال ٌرؼب فٌه، فبمً أن 
 .(ٖ)المراد وجدان ثوابه وجزابه"

أمرهم جل ثناإه فً هذا الموضع بما أمرهم به ، من إلام الصبلة وإٌتاء الزكاة وتمدٌم  وإنمالال الطبري: "   
الخٌرات ألنفسهم ، لٌَطَّهروا بذلن من الخطؤ الذي سلؾ منهم فً استنصاحهم الٌهود ، وركون من كان ركن 

: }راعنا{، إْذ كانت إلامة الصلوات كفارة منهم إلٌهم ، وجفاء من كان جفا منهم فً خطابه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بموله 
للذنوب ، وإٌتاء الزكاة تطهٌرا للنفوس واألبدان من أدناس اآلثام ، وفً تمدٌم الخٌرات إدران الفوز برضوان 

 .(ٗ) هللا"
ٌٍْر تَِجُدوهُ ِعنَد هللا{]البمرة:    ْن َخ ُمواْ ألَْنفُِسكُم ّمِ تمربوا إِلى هللا من صبلة أو [،" أي وما تٓٔٔلوله تعالى:}َوَما تُمَّدِ

 .(٘)صدلة أو عمل صالح فرضاً كان أو تطوعاً، تجدوا ثوابه عند هللا"
لال المراؼً:" أي وما تعملوا من خٌر تجدوا جزاءه عند ربكم ٌوم توفى كل نفس جزاء عملها بالمسطاس  

 .(ٙ)المستمٌم"
اتكم ، فتمدموه لبل وفاتكم ذخرا ألنفسكم فً لال الطبري:" ٌعنً: ومهما تعملوا من عمل صالح فً أٌام حٌ   

 .(2)معادكم ، تجدوا ثوابه عند ربكم ٌوم المٌامة ، فٌجازٌكم به"
 .(1)لال سعٌد بن جبٌر:" }ما تمدموا{، ٌعنً: ما عملوا من األعمال من الخٌر فً الدنٌا" 
. وروي عن (5)لال:" تجدوا ثوابه عند هللا"وأخرج ابن أبً حاتم عن أبً العالٌة، فً لوله} تَِجُدوهُ ِعنَد هللا{،  

 .(ٓٔ)الربٌع بن أنس نحو ذلن
ولال أبو حٌان:" لما لدم األمر بالصبلة والزكاة أتى بهذه الجملة الشرطٌة عامة لجمٌع أنواع الخٌر ، فٌندرج  

 .(ٔٔ)فٌها الصبلة والزكاة وؼٌرهما.. ولد فسر الخٌر هنا بالزكاة والصدلة، واألظهر العموم"
 : (ٕٔ)و)الخٌر( هو العمل الذي ٌرضاه هللا، وإنما لال: )تجدوه(، والمعنى : تجدوا ثوابه، كما لال الشاعر   

 َوَسبََّحِت اْلَمِدٌنَةُ، ال تَلُْمَها         َرأَْت لََمًرا بِسُولِِهُم نََهاَرا
 .(ٖٔ) وإنما أراد : وسبح أهل المدٌنة

                                                             

 .52ٔ/ٔ: ( انظر: المحرر الوجٌزٔ)
 .52ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕ)
 .٘/ٗ( مفاتٌح الؽٌب:ٖ)
 ٙٓ٘-٘ٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 ٘ٓ٘/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .ٕٙٓ/ٔ(:ص5ٔٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٕٙٓ/ٔ(:ص5ٕٓٔحاتم)( أخرجه ابن أبً 5)
 .ٕٙٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .٘ٓ٘/ٕ( البٌت لعمر بن لجؤ. وهو فً تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 ٘ٓ٘/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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ِ{]البمرة:ولوله تعالى: }ِعنَد   [، أي "تجدوه مّدخراً ومعدًّا عند هللا، والظرفٌة هنا المكاتبة ممتنعة ، وإنما َّٓٔٔللاَّ
هً مجاز بمعنى المبل ، كما تمول لن : عندي ٌد ، أي فً لبلً ، أو بمعنى فً علم هللا نحو : }َوإِنَّ ٌَْوًما ِعنَد 

عنى االختصاص باإلضافة إلى هللا تعالى تعظٌماً كموله : }إِنَّ َربَِّن َكؤَْلِؾ َسنٍَة{ ، أي فً علمه ولضابه ، أو بم
 .(ٔ)الَِّذٌَن ِعنَد َربَِّن ال ٌَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدتِِه{"

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{]البمرة:  [، "أي إن هللا رلٌب علٌكم مطلع على أعمالكم فٌجازٌكم ٓٔٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)ن"علٌها ٌوم الدٌ

 .(ٖ)لال ابن عطٌة:" خبر فً اللفظ، معناه الوعد والوعٌد" 
لال ابن كثٌر: ٌعنً : "أنه تعالى ال ٌؽفل عن عمل عامل ، وال ٌضٌع لدٌه ، سواء كان خًٌرا أو شًرا ، فإنه    

 .(ٗ)سٌجازي كل عامل بعمله"
فى علٌه خافٌة من أمركم ، خٌرا كانت أو لال المراؼً: أي :" فهو عالم بجمٌع أعمالكم كثٌرها وللٌلها ، ال تخ 

 شّرا وهو مجازٌكم علٌها.
 .(٘)وال ٌخفى ما فً هذا من الترؼٌب والترهٌب"

لال اإلمام الطبري: "وهذا خبر من هللا جل ثناإه للذٌن خاطبهم بهذه اآلٌات من المإمنٌن ، أنهم مهما فعلوا من    
لٌه منه شًء ، فٌجزٌهم باإلحسان خٌرا ، وباإلساءة مثلها، خٌر وشر سرا وعبلنٌة ، فهو به بصٌر ال ٌخفى ع

وهذا الكبلم وإن كان خرج مخرج الخبر ، فإن فٌه وعدا ووعٌدا ، وأمرا وزجرا، وذلن أنه أعلم الموم أنه 
بصٌر بجمٌع أعمالهم ، لٌجدوا فً طاعته ، إْذ كان ذلن مذخورا لهم عنده حتى ٌثٌبهم علٌه ، كما لال : }وما 

ا ألنفسكم من خٌر تجدوه عند هللا{، ولٌحذروا معصٌته ، إْذ كان مطلعا على راكبها ، بعد تمدمه إلٌه فٌها تمدمو
 .(ٙ) بالوعٌد علٌها ، وما أوعد علٌه ربنا جل ثناإه فمنهً عنه ، وما وعد علٌه فمؤمور به"

و ترؼٌب من حٌث ٌدل على أنه فاهلل تعالى ال ٌخفى علٌه الملٌل وال الكثٌر من األعمال وه ولال الرازي: " 
تعالى ٌجازي على الملٌل كما ٌجازي على الكثٌر، وتحذٌر من خبلفه الذي هو الشر، وأما الخٌر فهو النفع 
الحسن وما ٌإدي إلٌه، فلما كان ما ٌؤتٌه المرء من الطاعة ٌإدي به إلى المنافع العظٌمة، وجب أن ٌوصؾ 

ٌَا  ٌَْر لََعلَّكُْم بذلن، وعلى هذا الوجه لال تعالى: } أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَّكُْم َواْفعَلُوا اْلَخ
 .(2)[22تُْفِلُحوَن{ ]الحج : 

ولال أبو حٌان:" وكنى بموله : }بصٌر{ عن علم المشاهد ، أي ال ٌخفى علٌه عمل عامل وال ٌضٌعه ، ومن  
لٌه ، هل هو خٌر أو شر ، وأتى بلفظ }بصٌر{ دون )مبصر(، إما ألنه من كان مبصراً لفعلن ، لم ٌخؾ ع

بصر ، فهو ٌدل على التمكن والسجٌة فً حك اإلنسان ، أو ألنه فعل للمبالؽة بمعنى مفعل ، الذي هو 
 .(1)للتكثٌر"

هذه اآلٌة: }سمٌع بصٌر{  وهو ٌمترى -ملسو هيلع هللا ىلص -وأخرج ابن أبً حاتم عن عمبة بن عامر لال: "رأٌت رسول هللا 
 .(5)ٌمول: بكل شًء بصٌر"

 الفوابد:

                                                             

 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .52ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .1ٖٗ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٙٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .٘/ٗ( مفاتٌح الؽٌب:2)
 .ٖٔٓ/ٔ( البحر المحٌط: 1)
 .2ٕٓ/ٔ(:ص5ٖٓٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
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من فوابد اآلٌة: جوب إلامة الصبلة؛ والصبلة تشمل الفرٌضة والنافلة؛ ومن إلامة الفرابض كثرة النوافل؛  -ٔ
أن النوافل تكمل بها الفرابض ٌوم المٌامة؛ ما من إنسان إال وفً فرٌضته نمص؛ لكن  (ٔ)ألنه جاء فً الحدٌث

 هذه النوافل تكملها، وترلعها.
 ومنها: وجوب إٌتاء الزكاة . ٌعنً لمستحمٌها . -ٕ
 .ومنها: أن الصبلة أوكد من الزكاة؛ ولهذا ٌمدمها هللا علٌها فً الذكر -ٖ
ء الزكاة من أسباب النصر؛ ألن هللا ذكرها بعد لوله: }فاعفوا واصفحوا حتى ومنها: أن إلامة الصبلة، وإٌتا -ٗ

[ ؛ ولد جاء ذلن صرٌحاً فً لوله تعالى: }ولٌنصرن هللا من ٌنصره إن هللا لموي 5ٌٓٔؤتً هللا بؤمره{ ]البمرة: 
عن المنكر وهلل عزٌز * الذٌن إن مكنَّاهم فً األرض ألاموا الصبلة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروؾ ونهوا 

 [ .ٔٗ، ٓٗعالبة األمور{ ]الحج: 
 .ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتشاؼل باألهم فاألهم مع الدعوة إلى هللا عز وجل -٘
 .ومنها: أن كل خٌر ٌمدمه العبد لربه عز وجل فإنه سٌجد ثوابه عنده -ٙ
تعالى: } من خٌر {؛ فإنها نكرة فً سٌاق ومنها: أن الثواب عام لجمٌع األعمال صؽٌرها، وكبٌرها؛ لموله  -2

الشرط؛ فتفٌد العموم؛ فؤّي خٌر لدمته للٌبلً كان، أو كثٌراً ستجد ثوابه؛ لال الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص: "اتموا النار ولو بشك 
 . (ٕ)تمرة"

ج ما ٌكون إلٌه ومنها: الترؼٌب فً فعل الخٌر، حٌث إن اإلنسان ٌجد ثوابه عند ربه مدخراً له . وهو أحو -1
. 
ومنها: أن اإلنسان إذا لدم خٌراً فإنما ٌمدمه لنفسه؛ لموله تعالى: } وما تمدموا ألنفسكم من خٌر {؛ ولهذا  -5

 ..لٌس له من ماله إال ما أنفك هلل؛ وما أخره فلوارثه
 ..ومنها: عموم علم هللا سبحانه وتعالى بكل ما نعمل -ٓٔ
 لموله تعالى: }إن هللا بما تعملون بصٌر{. ومنها: التحذٌر من المخالفة؛ -ٔٔ

 المرآن
ا أَْو نََصاَرى تِْلَن أََمانٌُُِّهْم لُْل َهاتُوا بُْرَهانَكُْم إِ  ({ ْٔٔٔن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن )}َولَالُوا لَْن ٌَْدُخَل اْلَجن ةَ إاِل  َمْن َكاَن هُود 

 [ٔٔٔ]البمرة : 
 التفسٌر:

أٌها -والنصارى أن الجنة خاصة بطابفته ال ٌدخلها ؼٌرهم، تلن أوهامهم الفاسدة. لل لهم ادَّعى كلٌّ من الٌهود 
 : أحضروا دلٌلكم على صحة ما تدَّعون إن كنتم صادلٌن فً دعواكم.-الرسول

 فً سبب نزول هذه اآلٌة : 
لت الٌهود لن ٌدخل لال السدي: "نزلت فً الذٌن لالوا: }لن ٌدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى{ أي: لا 

 (ٕ). وروي عن أبً العالٌة(ٔ)الجنة إال من كان ٌهودٌا ولالت النصارى لن ٌدخل الجنة إال من كان نصرانٌا"
 نحو ذلن. (ٗ)والربٌع (ٖ)ومجاهد
لٌهود لن [، " أي لال أٔٔلوله تعالى:}َولَالُوا لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِال َمْن َكاَن هُوًدا أَْو نََصاَرى{]البمرة: 

 .(٘)ٌدخل الجنة إال من كان ٌهودٌاً، ولال النصارى لن ٌدخل الجنة إِال من كان نصرانٌاً"
                                                             

(ٔ) كما فً سنن أبً داود فً الصبلة، باب لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "كل صبلة ال ٌتمها صاحبها تتم من تطوعه"، من حدٌث أنس بن حكٌم  
(، والنسابً فً ٖٔٗ(. والترمذي باب ما جاء أن أول ما ٌحاسب به العبد ٌوم المٌامة الصبلة حدٌث رلم )1ٙٗحدٌث رلم )

لى الصبلة.الصبلة. باب المحاسبة ع  
(ٕ) ، 1ٖ1، وأخرجه مسلم ص2ٔٗٔ: "اتموا النار ولو بشك تمرة"، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب الزكاة، باب ٔٔٔأخرجه البخاري،  

.ٙٔٓٔ[ 2ٙ] 1ٖٕٗ: الحث على الصدلة ولو بشك تمرة...، حدٌث رلم ٕٓكتاب الزكاة، باب   
 .2ٕٓ/ٔ(:ص5ٗٓٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٖ٘/ٔ( العجاب: ٔ)
 .2ٕٓ/ٔ(:ص5ٗٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ٕ)
 .2ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖ)
 . 2ٕٓ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
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لال الواحدي:" المعنى: أن الٌهود لالت: لن ٌدخل الجنة إال من كان هوًدا، والنصارى لالت: لن ٌدخل الجنة  
اِن إال من كان نصارى، ولكنهم أُجملوا، وضم النصارى إلى الٌهود فً لول ه: }َولَالُوا{؛ ألن الفرٌمٌن ٌُِمرَّ

 :(ٔ)بالتوراة،  كما لال حسان
 أَمْن ٌهُجو رسوَل هللاِ منكْم       وٌمدُحه وٌنصُره سواُء 

تمدٌره: ومن ٌمدحه وٌنصره، إال أنه لما كان اللفظ واحًدا ُجمع مع األول، ٌعنى إلى أصل الفعل، وصار كؤنه 
 .(ٕ)ٌمته عن بعضٌن مختلفٌن"إخبار عن جملة واحدة، وإنما حم

لال الزمخشري:" فلّؾ بٌن المولٌن، ثمة بؤّن السامع ٌرّد إلى كل فرٌك لوله ، وأمنا من اإللباس لما علم من  
التعادي بٌن الفرٌمٌن وتضلٌل كل واحد منهما لصاحبه. ونحوه }َولالُوا كُونُوا هُوداً أَْو نَصارى 

 .(ٖ)["ٖ٘ٔتَْهتَُدوا{]البمرة:
 .(ٗ)السمٌن الحلبً:" ولدمت الٌهود على النصارى لفظا، لتمدمهم زمانا"لال  
لال ابن كثٌر: "ٌبٌن تعالى اؼترار الٌهود والنصارى بما هم فٌه ، حٌث ادعت كل طابفة من الٌهود  

نَْحُن  والنصارى أنه لن ٌدخل الجنة إال من كان على ملتها ، كما أخبر هللا عنهم فً سورة المابدة أنهم لالوا : }
ِ َوأَِحبَّاُإهُ { ]المابدة :  [، فؤكذبهم هللا تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم ، ولو كانوا كما ادعوا 1ٔأَْبنَاُء َّللاَّ

لما كان األمر كذلن ، وكما تمدم من، دعواهم أنه لن تمسهم النار إال أٌاما معدودة ، ثم ٌنتملون إلى الجنة. وردَّ 
، وهكذا لال لهم فً هذه الدعوى التً ادعوها ببل دلٌل وال حجة وال بٌنة، فمال تعالى}تِْلَن علٌهم تعالى فً ذلن

أََمانٌُُِّهْم{
 (٘). 

لال الطبري: "وعلى الرؼم من اختبلؾ ممالة الفرٌمٌن فلمد جمع الٌهود والنصارى فً هذا الخبر، وكما هو    
ثواب هللا نصٌب، والنصارى تدفع الٌهود عن مثل ذلن، معلوم بؤن الٌهود تدفع النصارى عن أن ٌكون لها فً 

ولكن معنى الكبلم لما كان مفهوما عند المخاطبٌن به معناه، فُجمع الفرٌمان فً الخبر عنهما ، فمٌل : }َولَالُوا 
ْرَهانَكُْم إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{، أي لالت الٌهود لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن َكاَن هُوًدا أَْو نََصاَرى تِْلَن أََماِنٌُُّهْم لُْل َهاتُوا بُ 

 .(ٙ): لن ٌدخل الجنة إال من كان ٌهودٌا، ولالت النصارى: لن ٌدخل الجنة إال من كان نصرانٌا
 :(2)وفً أصل )الٌهود( من حٌث اللؽة، لوالن   

 .(1)أحدهما: أن ٌكون جمع )هابد(، و)الهابد(:التابب الراجع إلى الحك
ٌَْن {] األعراؾ :  لال     .(5)["ٙ٘ٔابن جرٌج:"إنما سمٌت الٌهود من أجل أنهم لالوا:} إِنَّا هُْدنَا ِإلَ
لال الزمخشري:" إن للت : كٌؾ لٌل كان هوداً على توحٌد االسم وجمع الخبر؟ للت : حمل االسم على لفظ    

 .(ٓٔ)["ْٖٙٔلَجِحٌِم{ ]الصافات : والخبر على معناه ، كمراءة الحسن: }إِالَّ َمْن هَُو َصالوا ا« من»
 والثانً: ولٌل هو مصدر، ٌوصؾ به الواحد والجمع، كفطر وعدل ورضا.

ولال الفراء: إن أصله" )ٌهودًٌّا(، فحذؾ الٌاء الزابدة ورجع إلى الفعل من الٌهودٌة، وهً فًِ لراءة أَبًِ وعبد    
ٌّا{" : }إال من كان ٌهودًٌّا أو نصران َّللاَّ

(ٔٔ) . 

                                                             

، ٖٖ٘/ ٕ، وإعراب المرآن للنحاس: ٕٖٕ/ 5، والخزانة: 2ٓ، وتذكرة النحاة:ٙٗ/ ٗ، وانظر: السٌرة النبوٌة: 1( ٌوانه: ٔ)
 . ٓٗٙ/ ٔحٌط: والبحر الم

 .ٕٗٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .22ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .2ٓ/ٕ( الدر المصون: ٗ)
 .1ٖ٘-1ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٙٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .52ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 1ٓ٘-2ٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .15ٖٙ/ ٗ( انظر: تهذٌب اللؽة: 1)
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص5ٗٓٔي)( أخرجه الطبر5)
 .22ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
، ٔ٘ٔ/ ٔ، وانظر: مثله فً: "معانً المرآن" لؤلخفش 2ٕٓ/ ٔ، وعنه النحاس فً "إعراب المرآن" 2ٖ/ ٔ( معانً المرآن:ٔٔ)

 .22ٔ/ٔ، والكشاؾ: 5ٗٔ/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاج 5ٕٗ - 5ٔٗ/ ٔ"تفسٌر الطبري" 
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ما )النصارى( جمع، واحدهم )نصران(، كما واحد السكارى سكران ، وواحد النشاوى نشوان، وكذلن جمع وأ   
كل نعت كان واحده على " فعبلن " فإن جمعه على " فعالى "، إال أن المستفٌض من كبلم العرب فً واحد " 

 :(ٔ)ول الشاعرالنصارى " " نصرانً " . ولد حكى عنهم سماعا " نصران " بطرح الٌاء ، ومنه ل
 تراه إذا زار العشً ُمَحنِّفًا            وٌضحً لدٌه وهو نصران شامس 

 :(ٕ)وسمع منهم فً األنثى : نصرانة، لال الشاعر    
ْت َوأَْسَجَد َرأْسَُها       َكَما َسَجَدْت نَْصَرانَةٌ لَْم تََحنَِّؾ    فَِكْلتَاهَُما َخرَّ
 : (ٖ)مع فً جمعهم: أنصار، بمعنى النصارى، لال الشاعرٌمال : أسجد ، إذا مال، ولد س   

ًَ اإِلَزاَرا ْرُت َعْن ُرْكبَتِ ٌُْت نَبًَطا أَْنَصاَرا           َشمَّ ا َرأَ  لَمَّ
 كُْنُت لَُهْم ِمَن النََّصاَرى َجاَرا 

 :(ٗ)واختلؾ فً سبب تسمٌتهم بـ)النصارى( على وجوه   
 بعضهم بعضا ، وتناصرهم بٌنهم.أحدها: أنهم سموا )نصارى( لنصرة 

، (ٙ)، ولتادة(٘)والثانً: ولٌل إنهم سموا )نصارى(، من أجل أنهم نزلوا أرضا ٌمال لها )ناصرة(لاله ابن عباس
 .(2)وابن جرٌج

ِ{]سورة الصؾ :   .(1)[ٗٔالثالث: ولٌل: أنهم سموا بذلن، لموله تعالى: }َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاَّ
 .(5)[، " أي: تلن خٌاالتهم وأحبلمهم"ْٔٔٔلَن أََمانٌُُِّهْم{]البمرة:لوله تعالى:}تِ    
 نحو لن. (ٕٔ) ، والربٌع(ٔٔ). وروي عن لتادة(ٓٔ)لال أبو العالٌة : " أمانً تمنوها على هللا بؽٌر حك" 
 .(ٖٔ)لال الواحدي:" أي: التً تمنّْوها على هللا باطبًل" 
 .(ٗٔ)ٌظنونه"لال ابن الجوزي:" أي ذان شا ٌتمنونه وظن  

                                                             

، ورواه : " تراه وٌضحى وهو . . " ونمله أبو حٌان فً البحر  ٘٘ٔالبن األنباري : " لم أعرؾ لابله. والبٌت فً األضداد ٔ)
( فمال : و " أنشد سٌبوٌه " وذكر 5ٖٙ:  ٔعن الطبري ، وفٌهما " إذا دار العشى " وأخطؤ المرطبً )تفسٌره  1ٖٕ:  ٔالمحٌط 

 البٌت ، ولم ٌنشده سٌبوٌه . وروى صدره .)تراه إذا دار العشا متحنفا(
والبٌت فً صفة الحرباء . و " محنفا " : لد تحنؾ ، أو صار إلى الحنٌفٌة . وٌعنً أنه مستمبل المبلة . ولوله : " لدٌه " ، أي 
لدى العشى ، وٌرٌد لبل أن ٌستوى العشى أو لدى الضحى ، وٌكون لد ذكره فً بٌت لبله . ولوله : " شامس " ، ٌرٌد مستمبل 

ستمبل الشمس كؤنه نصرانً ، وهو كمول ذي الرمة فً صفة الحرباء أًٌضا : إذا حول الظل الشمس ، لبل المشرق . ٌمول ٌ
 العشى رأٌته ... حنٌفا ، وفً لرن الضحى ٌنتصر 

، واللسان )حنؾ( ، ٌصؾ نالتٌن ، طؤطؤتا رإوسهما من اإلعٌاء ،  ٗٓٔ،  5ٕ:  ٕ( البٌت ألبً األخزر الحمانً، سٌبوٌه ٕ)
طؤتها ، برأس النصرانٌة إذا طؤطؤته فً صبلتها. وأسجد الرجل : طؤطؤ رأسه وخفضه وانحنى. لال فشبه رأس النالة فً طؤ

 حمٌد بن ثور ، ٌصؾ نولا :
 فلما لوٌن على معصم          وكؾ خضٌب وأسوارها  

 فضول أزمتها أسجدت     سجود النصاري ألحبارها
. أنشده شاهدا  2ٖٔ،  25:  ٔأمالً ابن الشجرى  ٗٗ:  ٔفراء (لم أعرؾ صاحب الرجز، واألبٌات ، فً معانً المرآن للٖ)

على حذؾ واو العطؾ : أي " وكنت لهم من النصارى جارا " ، ثم أنشده فً الموضع اآلخر شاهدا على حذؾ الفاء العاطفة 
 (. ٗٗٔ/ٕأي " فكنت لهم . . " .)تفسٌر الطبري: 

 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .٘ٗٔ-ٖٗٔ/ٕ(:ص 5ٙٓٔ:تفسٌر الطبري)( انظر ٘)
 .٘ٗٔ-ٖٗٔ/ٕ(:ص 52ٓٔ( انظر :تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٗٗٔ/ٕ(:ص 5٘ٓٔ( انظر :تفسٌر الطبري)2)
 .٘ٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:1)
 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .2ٕٓ/ٔ(:ص5٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٓ٘/ٕ(:ص1ٕٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٓ٘/ٕ(:ص1ٖٓٔتفسٌر الطبري)( انظر: ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٖٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( زاد المسٌر:ٗٔ)
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 .(ٔ)لال أبو السعود:" الجملةُ معتِرضةٌ، مبنٌة لبطبلن ما لالوا، و}تلن{ إشارةٌ إلٌه" 
و)األمانً( جمع أمنٌة؛ وهً ما ٌتمناه اإلنسان بدون سبب ٌصل به إلٌه، "والعرب تسمى كل ما ال حجة علٌه     

وال برهان له تمنٌا وؼرورا ، وضبلال وأحبلما وإسبلم الوجه ّّل هو االنمٌاد واإلخبلص له فً العمل بحٌث ال 
فبلن لٌس على شىء من كذا : أي لٌس على  ٌجعل العبد بٌنه وبٌن ربه وسطاء ٌمربونه إلٌه زلفى ، وٌمال

 .(ٕ)شىء منه ٌعتّد به وٌإبه به"
لال الزمخشري:" فإن للت:لم لٌل }تِْلَن أَماِنٌُُّهْم{، ولولهم }لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنَّةَ{ أمنٌة واحدة؟ للت: أشٌر بها إلى    

وأمنٌتهم أن ٌرّدوهم كفاراً ، وأمنٌتهم  األمانى المذكورة وهو أمنٌتهم أن ال ٌنزل على المإمنٌن خٌر من ربهم،
 .(ٖ)أن ال ٌدخل الجنة ؼٌرهم : أى تلن األمانى الباطلة أمانٌهم"

 :(ٗ)[، فٌه ثبلثة احتماالتٓٔٔوالمشار إلٌه بـ}تلن{]البمرة: 
 أحدها: أنه الممالة المفهومة من: }لالوا لن ٌدخل{، أي: تلن الممالة أمانٌهم. 
إن لٌل: فكٌؾ أفرد المبتدأ وجمع الخبر؟ فالجواب أن تلن كناٌة عن الممالة، والممالة لال السمٌن الحلبً:"، ف 

الجمع من حٌث « تلن»فً األصل مصدر، والمصدر ٌمع بلفظ اإلفراد للمفرد والمثنى والمجموع، فالمراد بـ
 .(٘)المعنى"

مإمنٌن خٌر من ربهم، وأمنٌتهم أن والثانً: أن ٌشار بها إلى األمانً المذكورة، وهً أمنٌتهم أال ٌنزل على ال
 ٌردوهم كفارا، وأمنٌتهم أال ٌدخل الجنة ؼٌرهم. 

لال السمٌن الحلبً: "وهذا لٌس بظاهر، ألن كل جملة ذكر فٌها ودهم لشًء لد كملت وانفصلت واستملت 
 .(ٙ)بالنزول، فٌبعد أن ٌشار إلٌها"

أمانٌهم، ٌرٌد أن أمانٌهم جمٌعا فً البطبلن مثل والثالث: أن ٌكون على حذؾ مضاؾ، أي: أمثال تلن األمنٌة 
 أمنٌتهم هذه.

لال السمٌن الحلبً:" وفٌه للب الوضع، إذ األصل أن ٌكون}تلن{ مبتدأ، و}أمانٌهم {، خبر، فملب هذا الوضع،  
 .(2)الخبر"إذ لال: إن أمانٌهم فً البطبلن مثل أمنٌتهم هذه، وفٌه أنه متى كان الخبر مشبها به المبتدأ فبل ٌتمدم 

[، "أي لل لهم ٌا دمحم أبتونً بالحجة الساطعة على ما ٔٔٔلوله تعالى:"}لُْل َهاتُوا بُْرَهانَكُْم{]البمرة:   
 .(1)تزعمون"

 .(5)لال الزمخشري:أي:" هلّموا حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة"   
من كان هودا أو نصارى ، دون ؼٌرهم من  لال الطبري: أي: "ٌا دمحم ، لل للزاعمٌن أن الجنة ال ٌدخلها إال   

 .(ٓٔ)سابر البشر : }هاتوا برهانكم{، على ما تزعمون من ذلن، فنسلم لكم دعواكم"
 .(ٔٔ)لال ابن عطٌة:" أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بدعابهم إلى إظهار البرهان"   
 .(ٖٔ)ذلن.وروي عن مجاهد، والسدي، والربٌع نحو (ٕٔ)لال أبو العالٌة:" أي حجتكم" 
 .(ٗٔ)ولال لتادة:" بٌّنتكم على ذلن، إن كنتم صادلٌن" 

                                                             

 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .21ٔ-22ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .21ٔ-22ٔ، والكشاؾ: 2ٔ/ٕ( انظر: الدر المصون: ٗ)
 .2ٕ/ٕ( الدر المصون: ٘)
 .2ٔ/ٕ( الدر المصون:ٙ)
 .2ٕ/ٕمصون: ( الدر ال2)
 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .2ٗٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر أبً السعود: 21ٔ/ٔ( الكشاؾ: 5)
 .ٓٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .51ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .2ٕٓ/ٔ(:ص5ٙٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 .2ٕٓ/ٔ(:ص52ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
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 .(ٔ)لال السعدي:" فحكموا ألنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أمانً ؼٌر ممبولة، إال بحجة وبرهان" 
، أي: الدلٌل الذي ٌولع الٌمٌن ، وجمعه براهٌن ، مثل لربان ولرابٌن ، وسلطان (ٕ)و)البرهان(: الحجة   

 .(ٖ)وسبلطٌن
وأصل )َهاتُوا(، هاتٌوا ، حذفت الضمة لثملها ثم حذفت الٌاء اللتماء الساكنٌن، ٌمال فً الواحد المذكر : هات ،    

 .(ٗ)مثل رام ، وفً المإنث : هاتً ، مثل رامً
 .(٘)[، أي :" إِن كنتم صادلٌن فً دعواكم"ٔٔٔلوله تعالى:}إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{]البمرة:   
 .(2). وروي عن الربٌع بن أنس نحو ذلن(ٙ)لعالٌة: "}إن كنتم صادلٌن{، بما تمولون إنه كما تمولون"لال أبو ا 
 .(1)محمٌن" -من أن الجنة ال ٌدخلها إال من كان هودا أو نصارى  -لال الطبري: أي: " إن كنتم فً دعواكم    

، كموله تعالى: }فتمنوا الموت إن كنتم صادلٌن * ولن ٌتمنوه أبداً بما لدمت أٌدٌهم{  لال ابن عثٌمٌن:" فهو تحّدٍ
[ ؛ فإذا كانوا صادلٌن فً زعمهم أنه لن ٌدخل الجنة إال من كان هوداً، أو نصارى فلٌؤتوا 5٘، 5ٗ]البمرة: 

 .(5)بالبرهان؛ ولن ٌؤتوا به؛ إذاً ٌكونون كاذبٌن"
 .(ٓٔ)أهدم شًء لمذهب المملدٌن، وأّن كل لول ال دلٌل علٌه فهو باطل ؼٌر ثابت" وهذا لال الزمخشري:"

لال السعدي:" وهكذا كل من ادعى دعوى، ال بد أن ٌمٌم البرهان على صحة دعواه، وإال فلو للبت علٌه  
أو دعواه، وادعى مدع عكس ما ادعى ببل برهان لكان ال فرق بٌنهما، فالبرهان هو الذي ٌصدق الدعاوى 

 .(ٔٔ)ٌكذبها، ولما لم ٌكن بؤٌدٌهم برهان، علم كذبهم بتلن الدعوى"

 :الفوابد
 من فوابد اآلٌة: بٌان ما كان علٌه الٌهود، والنصارى من اإلعجاب بما هم علٌه من الدٌن.. ٔ.
 ..ومنها: تعصب الٌهود، والنصارى؛ وتحجٌرهم لفضل هللا ٕ.
ومنها: أن ما ادعوه كذب؛ لموله تعالى: } تلن أمانٌهم {؛ فعلى لول هإالء الٌهود ٌكون النصارى،  ٖ.

والمسلمون لن ٌدخلوا الجنة؛ ولد سبك أن لالوا: لن تمسنا النار إال أٌاماً معدودة ثم تخلفوننا فٌها؛ وعلى لول 
: فإنهم كفروا بعٌسى، وبدمحم؛ ومن كفر النصارى ال ٌدخل الٌهود، وال المسلمون الجنة؛ أما الٌهود فصحٌح

أهل الجنة؛ وأما الٌهود  بهما فإنه لن ٌدخل الجنة؛ وأما بالنسبة للمسلمٌن فؽٌر صحٌح؛ بل المسلمون هم
ال ٌسمع بً والنصارى الذٌن لم ٌتبعوا رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص فهم أهل النار؛ لمول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "والذي نفس دمحم بٌده 

؛  (ٔ)أحد من هذه األمة ٌهودي وال نصرانً، ثم ٌموت ولم ٌإمن بما أرسلت به إال كان من أصحاب النار"
فالحاصل أن هذا المول . وهو لولهم: لن ٌدخل الجنة إال من كان هوداً أو نصارى . كذب من الطرفٌن؛ ولهذا 

                                                             

 .ٌٕٙر السعدي:( تفسٔ)
 . 2ٕٔ/ٔ، واللسان:ٕٕٖ/ٔ( انظر: تهذٌب اللؽة: ٕ)
 .2٘/ ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .2٘/ ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2ٕٓ/ٔ(:ص51ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .2ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .ٓٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٖٙ/ٔابن عثٌمٌن:  ( تفسٌر5)
 .21ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
 .ٖٙ-ٕٙ( تفسٌر السعدي:ٔٔ)

(ٔ) ( 1ٖٙ: وجوب اإلٌمان برسالة نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلى جمٌع الناس...، حدٌث رلم )2ٓ، كتاب اإلٌمان، باب 2ٖ٘أخرجه مسلم ص 
ٕٗٓ ٖٔ٘.  
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: "الكٌِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع لال تعالى: } تلن أمانٌهم {؛ ولال النبً  ملسو هيلع هللا ىلص
 .. "(ٕ)نفسه هواها وتمنى على هللا األمانً

ومن فوابد اآلٌة: أن من اؼتر باألمانً، وطمع فً المنازل العالٌة بدون عمل لها ففٌه َشبه من الٌهود،  ٗ.
 والنصارى..

، حٌث لال تعالى: } لل هاتوا برهانكم {؛ ألن هذا من باب ومنها: عدل هللا عز وجل فً مخاطبة عباده ٘.
مراعاة الخصم، وأنه إن كان لكم بٌنة فهاتوها؛ وهذا ال شن من أبلػ ما ٌكون من العدل؛ وإال فالحكم هلل العلً 

 ..الكبٌر
 ..ومنها: أن هإالء ال برهان لهم على ما ادَعوه بدلٌل أنهم لم ٌؤتوا به ٙ.
له ومنها: أنهم كاذب 2. ون؛ لموله تعالى: } إن كنتم صادلٌن {؛ ولو كان لهم أدنى حٌلة بما ٌبرر لولهم، وٌصّدِ

 .ألتوا بها

 المرآن
ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحزَ  ِ َوهَُو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعْنَد َربِِّه َواَل َخْوٌف َعلَ ({ ]البمرة : ٕٔٔنُوَن )}بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِل 

ٕٔٔ] 

 التفسٌر:
لٌس األمر كما زعموا أنَّ الجنة تختص بطابفة دون ؼٌرها، وإنما ٌدخل الجنَّة َمن أخلص هلل وحده ال شرٌن 
له، وهو متبع للرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً كل ألواله وأعماله. فمن فعل ذلن فله ثواب عمله عند ربه فً اآلخرة، وهو 

 تمبلونه من أمر اآلخرة، وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنٌا.دخول الجنة، وهم ال ٌخافون فٌما ٌس
، (ٕ)، التً ذكرناها فً سبب نزول اآلٌة السابمة(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة، ذكر الحافظ ابن حجر، رواٌة السدي 

 .(ٖ) على لول الحافظ، فبل بد أنهما نزلتا مًعا، فتؤملو
ِ{]البمرة:لوله تعالى:}بَلَى َمْن          [، "أي بلى ٌدخل الجنة من استسلم وخضع وأخلص ٕٔٔأَْسلََم َوْجَههُ ِّلَّ

 .(ٗ)نفسه هلل"

 .(٘)لال السدي:" أخبرهم أن من ٌدخل الجنة هو من أسلم وجهه هلل اآلٌة"   
 . (ٙ)لال البؽوي:" أي لٌس األمر كما لالوا ، بل الحكم لئلسبلم وإنما ٌدخل الجنة من أخلص دٌنه هلل"   
لال المراؼً:" أي بلى إنه ٌدخلها من لم ٌكن هودا وال نصارى ، إذ رحمة َّللّا ال تختّص بشعب دون    

 .(2)شعب"
 .(1)لال أبو السعود:" أي ]من[أخلص نفسه له تعالى ال ٌشرن به شٌباً"   

                                                             
(ٕ) : حدٌث الكٌس من ٕ٘، كتاب صفة المٌامة، باب 155ٔ، وأخرجه الترمذي ص2ٕٖ٘ٔ، حدٌث رلم ٕٗٔ/ٗأخرجه أحمد  

: ذكر الموت واالستعداد له، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب الزهد، باب 2ٖٕ٘؛ وأخرجه ابن ماجة ص5ٕ٘ٗدان نفسه...، حدٌث رلم 
؛ ولال: هذا حدٌث صحٌح اإلسناد؛ ولال الذهبً فً ذٌل المستدرن ٕٔ٘/ٗ 2٘/ٔ، وأخرجه الحاكم فً مستدركه ٕٓٙٗ

، 5ٖٗ: "صحٌح" هـ؛ ولال األلبانً: "ضعٌؾ" )ضعٌؾ ابن ماجة صٕٔ٘/ٗأبو بكر واه، ولال فً ذٌل المستدرن (: 2٘/ٔ)
.1٘ٔ/ٗ(، فمدار الحدٌث على أبً بكر بن أبً مرٌم، لال الحافظ فً التمرٌب: "ضعٌؾ" تحرٌر التمرٌب 5ٖٓحدٌث رلم   

روي عن أبً العالٌة ومجاهد، والربٌع، نحو رواٌة ، ولد 2ٕٓ/ٔ(:ص5ٗٓٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٖ٘/ٔ( العجاب: ٔ)
 .2ٕٓ/ٔ(:ص5ٓٗٔالسدي. انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)

 ِلٌَن{.ْن كُْنتُْم َصادِ }َولَالُوا لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنَّةَ ِإالَّ َمْن َكاَن هُوًدا أَْو نََصاَرى ِتْلَن أََماِنٌُُّهْم لُْل َهاتُوا بُْرَهانَكُْم إِ [: ٔٔٔ( وهً ]اآلٌة:ٕ)
 .2ٖ٘/ٔ( انظر: العجاب: ٖ)
 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٓٔ٘/ٕ(:ص1ٓ5ٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي:ٙ)
 . 5٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)

 
 . 2ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 1)
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ِ{، ٌمول: من أخلص هلل"   نحو ذلن. (ٕ). وروي عن الربٌع(ٔ)عن أبً العالٌة: "} بََلى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ِّلَّ
ِ{، لال: من أسلم أخلص وجهه، لال: دٌنه"   .(ٖوعن سعٌد بن جبٌر: "} َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ِّلَّ
 : (ٗ)ومنه لول زٌد بن عمرو بن نفٌل   

 وأسلمت وجهً لمن أسلمت          له المزن تحمل عذبا زالال
 .(٘)ته المزن وانمادت لهٌعنً بذلن : استسلمت لطاعة من استسلم لطاع

وأصل )اإلسبلم(: االستسبلم والخضوع، ألنه من: استسلمت ألمره، وهو الخضوع ألمره، وإنما سمً    
 .(ٙ)المسلم، مسلما، بخضوع جوارحه لطاعة ربه

 .(2)و)إسبلم الوجه(: هو التذلل لطاعته واإلذعان ألمره 
 .(1)لال النسفً:" ٌعنً: جعله سالماً هلل خالصاً له"  
وَن فَمُْل أَْسلَْمُت     ولال ابن كثٌر: أي "من أخلص العمل هلل وحده ال شرٌن له ، كما لال تعالى : } فَإِْن َحاجُّ

ِ َوَمِن اتَّبَعَِن { اآلٌة ]آل عمران :  ًَ ِّلَّ  .(5) ["َٕٓوْجِه
 .(ٓٔ)ارحه"لال البؽوي:" وخص )الوجه(، ألنه إذا جاد بوجهه فً السجود، لم ٌبخل بسابر جو   
ولال الطبري: "ولد خص هللا جل ثناإه بالخبر)الوجه(.. ألن أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه وجهه، وهو    

أعظمها علٌه حرمة وحما ، فإذا خضع لشًء وجهه الذي هو أكرم أجزاء جسده علٌه فؽٌره من أجزاء جسده 
الشًء ، فتضٌفه إلى " وجهه " وهً أحرى أن ٌكون أخضع له. ولذلن تذكر العرب فً منطمها الخبر عن 

 :(ٔٔ)تعنً بذلن نفس الشًء وعٌنه ، كمول األعشى
ل الحكم على َوجهه         لٌس لضابً بالهوى الجابر    أَُإّوِ

 : (ٕٔ)ٌعنً بموله : " على وجهه " : على ما هو به من صحته وصوابه ، وكما لال ذو الرمة 
 مر ، لم ٌترن ِخبلجا بُُزولُها فطاوعت همً وانجلى وجه بازل       من األ

ٌرٌد : وانجلى البازل من األمر فتبٌن، وما أشبه ذلن ، إْذ كان حسن كل شًء ولبحه فً وجهه، وكان فً    
وصفها من الشًء وجهه بما تصفه به، إبانة عن عٌن الشًء ونفسه، فكذلن معنى لوله جل ثناإه : }بََلى َمْن 

                                                             

 .1ٕٓ/ٔ(:ص55ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .1ٕٓ/ٔأبً حاتم:، وتفسٌر ابن ٓٔ٘/ٕ(:ص1ٔٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٕٓ/ٔ(:صٓٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٔٔ٘/ٕوؼٌره . وتفسٌر الطبري:  ٕٙٗ:  ٔ(سٌرة ابن هشام ٗ)
 ٔٔ٘/.ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٖٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٓٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 ٓٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .25ٔ/ٖ( تفسٌر النسفً:1)
 .1ٖ٘/ٔابن كثٌر: ( تفسٌر 5)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي:ٓٔ)
من لصٌدته المشهورة . فً منافرة علممة بن عبلثة ، وعامر بن الطفٌل ، فهجا األعشى علممة ألمر كان  ٙٓٔ(دٌوانه : ٔٔ)

لجابر : ( . وأول الحكم : لدره ودبره ورده إلى صوابه وأصله . واٙ٘ - ٓ٘:  ٘ٔبٌنهما . وفضل علٌه عامرا . )انظر األؼانً 
 المابل عن سبٌل الحك . جار : ظلم ومال ولبل البٌت : 
 علمم ، ال تسفه ، وال تجعلن     عرضن للوارد والصادر

 لد للت لوال فمضى بٌنكم     واعترؾ المنفور للنافر
 بٌت:ٌمدح عبٌد هللا بن عمر بن عبٌد هللا بن معمر التمٌمً ، فً آخر المصٌدة ، فمال بعد ال ٓٙ٘(دٌوانه : ٕٔ)
 فمالت : عبٌد هللا من آل معمر        إلٌه ارحل األنماض ٌرشد رحٌلها 

ولوله : " طاوعت همً " ، ما هم به فً نفسه . ٌمول : طاوعت ما همت به نفسً . ولوله : " بازل من األمر " ٌعنً خطة 
ل : بزل األمر والرأى : لطعه . وخطة ٌركبها . هذا مثل . ٌمال : بزل ناب البعٌر بزوال ، أي طله وانشك وظهر . ومنه لٌ

بزالء : تفصل بٌن الحك والباطل . فموله " بازل من األمر " صفة لما أضمره من لوله " خطة " ، وأتى بها على التذكٌر ، كما 
فسً ، فانجلى أتوا بها على التذكٌر فً لولهم : " نالة بازل " . والخبلج : الشن والتردد والتنازع . ٌمول : طاوعت ما جال فً ن

عن خطة ظاهرة انشمت وظهرت ، فلم تدع للنفس مذهبا فً الشن والتردد ، إذ لالت : الصد عبٌد هللا بن عمر بن عبٌد هللا بن 
 معمر .
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ِ{، إن ما ٌعنً : بلى من أسلم هلل بدنه ، فخضع له بالطاعة جسده ، وهو محسن فً إسبلمه له أَْسلََم َوْجَههُ ِّلَّ
جسده ، فله أجره عند ربه، فاكتفى بذكر )الوجه( من ذكر جسده، لداللة الكبلم على المعنى الذي أرٌد به بذكر 

 .(ٔ))الوجه("
ِ{]البمرة:ولد ذكر أبو حٌان فً سبب تخصٌص الوجه فً لوله تعالى: } َمْن أَسْ      :(ٕ)[، وجوهإٔٔلََم َوْجَههُ ِّلَّ

أحدها: أن الوجه هنا ٌحتمل أن ٌراد به الجارحة، خص بالذكر، ألنه أشرؾ األعضاء ، أو ألنه فٌه أكثر 
 الحواس ، أو ألنه عبر به عن الذات ومنه : }ُكلُّ َشْىٍء َهاِلٌن إِال َوْجَهُها{.

معنى : أخلص طرٌمته فً الدٌن هلل، ولال مماتل : أخلص دٌنه. ولال ابن الثانً: وٌحتمل أن ٌراد به الجهة، وال
 .(ٖ)عباس : أخلص عمله هلل. ولٌل : لصده. ولٌل : فّوض أمره إلى هللا تعالى. ولٌل : خضع وتواضع

نة لال أبو حٌان:"وهذه ألوال متماربة فً المعنى ، وإنما ٌمولها السلؾ على ضرب المثال ، ال على أنها متعٌ   
 .(ٗ)ٌخالؾ بعضها بعضاً"

 .(٘)[، أي" أسلم، والحال أنه محسن"ٕٔٔلوله تعالى:}َوهَُو ُمْحِسٌن{]البمرة:   
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن:" أي متبع لشرٌعة هللا ظاهراً، وباطناً"   
ٌِْه َوَسلَّم "    ُ َعلَ  .(2)لال الصابونً:" أي وهو مإمن مصّدٌق متبٌع لرسول هللا َصلَّى َّللاَّ
لال أبو السعود:أي:" والحال أنه محسن فً جمٌع أعماله التً من جملتها، اإلسبلم المذكور، وحمٌمة اإلحسان    

 .(1)اإلتٌان بالعمل على الوجه البلبك وهو حسنه الوصفً التابع لحسنه الذاتً"
 المتمبل شرطٌن:لال الحافظ ابن كثٌر:"أي : متبع فٌه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. فإن للعمل    
 أحدهما : أن ٌكون خالًصا هلل وحده . 

 .(5)واآلخر : أن ٌكون صواًبا موافما للشرٌعة "
ِ{: "من أخلص (ٓٔ)لال أبو حٌان :ولد لٌد الزمخشري اإلحسان بالعمل    ؛ وجعل معنى لوله : }َمْن أَْسلََم َوْجَهه ِّلَّ

فصارت الحال هنا مبٌنة، إذ من ال ٌشرن لسمان :  ،(ٔٔ)نفسه له، ال ٌشرن به ؼٌره ، وهو محسن فً عمله"
محسن فً عمله ، وؼٌر محسن ، وذلن منه جنوح إلى مذهبه االعتزالً من أن العمل ال بد منه ، وأنه بهما 

، ولد فسر رسول هللا صلى هللا (ٕٔ)ٌستوجب دخول الجنة ، ولذلن فسر لوله : }فَلَُها أَْجُرهُ{ "الذي ٌستوجبه"
ٌمة اإلحسان الشرعً حٌن سبل عن ماهٌته فمال : "أن تعبد هللا كؤنن تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه علٌه وسلّم حم

. ولد فسر هنا اإلحسان باإلخبلص، وفسر باإلٌمان، وفسر بالمٌام باألوامر ، واالنتهاء عن (ٖٔ)ٌران"
 .(ٗٔ)المناهً"

 عند ربه. (٘ٔ)"أي فله ثواب عمله"[، ٕٔٔلوله تعالى:}فَلَهُ أَْجُرهُ ِعْنَد َربِِّه{]البمرة:   
 .(ٙٔ)لال ابن عثٌمٌن:"أي ثوابه؛ وشبَّهه باألجر؛ ألن هللا التزم به للعامل"   

                                                             

 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( اظر: البحر المحٌط: ٕ)
 .ٕٖ٘/ٔالمحٌط: ، و البحر ٖٖٔ/ٔ، وزاد المسٌر:22ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٕٖ٘/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 1)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .21ٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٓٔ)
 .21ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .21ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .-رضً هللا عنه-(، من حدٌث أبً هرٌرة5٘ٓٔ(، وأحمد)5(، ومسلم)ٓ٘البخاري)( أخرجه ٖٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( البحر المحٌط: ٗٔ)
 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)
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 .(ٔ)لال أبو حٌان:" أي فؤجره مستمر له عند ربه"   
لال أبو السعود: أجره" الذي وعده له على عمله وهو عبارة عن دخول الجنة أو عما ٌدخل هو فٌه دخوال    

 .(ٕ)واٌاما كان فتصوٌره بصورة األجر لئلٌذان بموة ارتباطه بالعمل واستحالة نٌله بدونه" أولٌا
 :(ٖ)[: فإنه أضاؾ العندٌة إلٌه لفابدتٌنٕٔٔوفً لوله تعالى: }ِعْنَد َربِِّه{]البمرة:   

علمه الرسوُل  الفابدة األولى: أنه عظٌم؛ ألن المضاؾ إلى العظٌم عظٌم؛ ولهذا جاء فً حدٌث أبً بكر الذي 
 ... "(ٔ)عندن ملسو هيلع هللا ىلص إٌاه أنه لال: "فاؼفر لً مؽفرة من

والفابدة الثانٌة: أن هذا محفوظ ؼاٌة الحفظ، ولن ٌضٌع؛ ألنن ال ٌمكن أن تجد أحداً أحفظ من هللا؛ إذاً فلن 
ل عناٌة هللا بالعامل، وأضافه إلى وصؾ الربوبٌة لٌبٌن كماٌضٌع هذا العمل؛ ألنه فً أمان ؼاٌة األمان، 
 وإثابته علٌه؛ فالربوبٌة هنا من الربوبٌة الخاصة.

 إن المراد لٌس)العندٌة المكانٌة(، فإن ذلن محال فً حك هللا تعالى وال للت:   
 الحفظ كالودابع، بل المراد أن أجرهم متٌمن جار مجرى الحاصل عند ربهم، وهللا تعالى أعلم.

ة للتشرٌؾ، ووضع اسم الرب مضافا إلى ضمٌر }من أسلم{، موضع ضمٌر ولال أبو السعود:" والعندٌ 
الجبللة، إلظهار مزٌد اللطؾ به وتمرٌر مضمون الجملة، أي فله أجره عتد مالكه ومدبر أموره ومبلؽه إلى 

 .(ٗ)كماله"

ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{]البمرة:   لٌهم فً اآلخرة وال [، أي:"وال خوؾ عٕٔٔلوله تعالى:}َواَل َخْوٌؾ َعلَ
 .(٘)ٌعترٌهم حزٌن أو كدر، بل هم فً نعٌم ممٌم"

ٌِْهْم{، ٌعنً فً اآلخرة، }َوالَ هُْم ٌَْحَزنُوَن {،ٌعنً ال ٌحزنون   عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: "}َوالَ َخْوٌؾ َعلَ
 .(ٙ)للموت"

ٌحزنون{ من فوات مطلوب أي لال أبو السعود:" }وال خوؾ علٌهم{ فً الدارٌن من لحوق مكروه، }وال هم  
 .(2)الٌعترٌهم ما ٌوجب ذلن ال أنه ٌعترٌهم لكنهم الٌخافون والٌحزنون"

 .(1)لال المراؼً:" أي إن الذٌن أسلموا وجوههم ّّل وأحسنوا العمل ال تساور نفوسهم مخاوؾ وال أحزان" 

ٌِْهْم َواَل هُْم     :(5)[ على لولٌنٌَْٕٔٔحَزنُوَن{]البمرة:واختلؾ فً لوله تعالى: }َواَل َخْوٌؾ َعلَ
 أحدهما:أنه أراد زوال الخوؾ والحزن عنهم فً الدنٌا.

 والثانً:ولٌل: فً اآلخرة فً حال الثواب.
ٌِْهْم{ عام فً النفً، وكذلن: }َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{    والمول الثانً هو األصح، ألن لوله: }َواَل َخْوٌؾ َعلَ

ً الدنٌا وخصوصا فً المكلفٌن ألنهم فً كل ولت ال ٌنفكون من خوؾ وحزن، إما وهذه الصفة ال تحصل ف
فً أسباب الدنٌا وإما فً أمور اآلخرة، فكؤنه سبحانه وعدهم فً اآلخرة باألجر، ثم بٌن أن من صفة ذلن 

                                                             

 .ٕٖ٘/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕ)
 .2ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)

(ٔ) ، كتاب 1ٗٔٔ، وأخرجه مسلم ص1ٖٗ: الدعاء لبل السبلم، حدٌث رلم 5ٗٔ، كتاب األذان، باب ٙٙأخرجه البخاري ص 
.2ٕٓ٘[ 1ٗ] 1ٙ5ٙ: الدعوات والتعوذ، حدٌث رلم ٗٔالذكر والدعوات، باب   

 .1ٗٔ-2ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗ)
 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .1ٕٓ/ٔ(:صٔٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .1ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 2)
 .5٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1)
 .55/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: 5)
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مطعا األجر أن ٌكون خالٌا عن الخوؾ والحزن، وذلن ٌوجب أن ٌكون نعٌمهم دابما ألنهم لو جوزوا كونه من
 العتراهم الحزن العظٌم.

 :(ٔ)[، على وجهٌنٕٔٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} فَبَل َخْوٌؾ {]البمرة:  
 أحدها: لراءة ابن محٌصن : }فبل خوؾ{، برفع الفاء من ؼٌر تنوٌن ، باختبلؾ عنه.

 نوٌن.والثانً: لراءة الزهري وعٌسى الثمفً وٌعموب وؼٌرهم : }فبل خوؾ{، بالفتح من ؼٌر ت
لال المراؼً:" واآلٌة ترشد إلى أن اإلٌمان الخالص ال ٌكفى وحده للنجاة ، بل ال بد أن ٌمرن بإحسان العمل ،  

اِلحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو  ولد جرت سنة المرآن إذا ذكر اإلٌمان أردفه عمل الصالحات كموله : }َوَمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ
اِلحاِت ٌَْٕٗٔدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َوال ٌُْظلَُموَن نَِمٌراً{]النساء: أُْنثى َوُهَو ُمْإِمٌن فَؤُولبِنَ  [، ولوله : }فََمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ

 .(ٕ)["5َٗوهَُو ُمْإِمٌن فَبل كُْفراَن ِلَسْعٌِِه{]األنبٌاء:
}إِنَّ الَِّذٌَن  لال الفخر الرازي: " فإن لال لابل: إن هللا تعالى ذكر هذه اآلٌة فً سورة المابدة هكذا:  

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَبَل خَ  اِببُوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن ِباّلَّ ٌِْهْم َواَل هُْم آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالصَّ ْوٌؾ َعلَ
اِببٌَِن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس [، وفً سورة الحج: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهادُ 5ٌَْٙحَزنُوَن{ ]المابدة :  وا َوالصَّ

ٍء َشِهٌٌد{ ]الحج  ًْ َ َعلَى كُّلِ َش ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِنَّ َّللاَّ َ ٌَْفِصُل َب [، فهل فً اختبلؾ هذه 2ٔ: َوالَِّذٌَن أَْشَركُوا إِنَّ َّللاَّ
فً أخرى فابدة تمتضً ذلن؟ والجواب: اآلٌات بتمدٌم الصنوؾ وتؤخٌرها ورفع "الصاببٌن" فً آٌة ونصبها 

لما كان المتكلم أحكم الحاكمٌن فبل بد لهذه التؽٌٌرات من حكم وفوابد، فإن أدركنا تلن الحكم فمد فزنا بالكمال 
 .(ٖ)وإن عجزنا أحلنا المصور على عمولنا ال على كبلم الحكٌم وهللا أعلم"

 :الفوابد
ن جمعوا بٌن وصفٌن؛ األول: اإلخبلص هلل؛ لموله تعالى: } من أسلم من فوابد اآلٌة: أن أهل الجنة هم الذٌ ٔ.

 وجهه هلل {؛ والثانً: اتباع شرعه؛ لموله تعالى: } وهو محسن {..
ومنها: أن إخبلص النٌة وحده ال ٌكفً فً تبرٌر التعبد هلل؛ لموله تعالى: } وهو محسن {؛ وعلى هذا فمن  ٕ.

 ..حرؾ فً عبادته فإنه ال ٌدخل فً هذه اآلٌة الختبلل شرط اإلحسانلال: إنه ٌحب هللا، وٌخلص له وهو من
وٌتفرع على هذه الفابدة أن أهل البدع ال ثواب لهم على بدعهم . ولو مع حسن النٌة .؛ لعدم اإلحسان الذي هو 

 ..المتابعة؛ واألجر مشروط بؤمرٌن: األول: إسبلم الوجه هلل؛ والثانً: اإلحسان
 ..الداللة على الشرطٌن األساسٌٌن فً العبادة؛ وهما اإلخبلص؛ والمتابعة للرسول  ملسو هيلع هللا ىلص ومن فوابد اآلٌة: ٖ.
 ومنها: ثبوت األجر فً اآلخرة، وأن العمل لن ٌضٌع؛ لموله تعالى: }فله أجره عند ربه{ ٗ.
 ..ومنها: أن الجزاء من جنس العمل ٘.
 لوله تعالى:}عند ربه{.ومنها: عظم الثواب؛ إلضافته إلى هللا فً  ٙ.
ومنها: انتفاء الخوؾ، والحزن لمن تعبد هلل سبحانه وتعالى بهذٌن الوصفٌن؛ وهما اإلخبلص والمتابعة؛  2.

 [.1ٕولهذا لال تعالى: }الذٌن آمنوا ولم ٌلبسوا إٌمانهم بظلم أولبن لهم األمن وهم مهتدون{ ]األنعام: 
وؾ، والحزن عنهم؛ وؼٌر المإمنٌن تُمؤل للوبهم رعباً، وحزناً؛ لال ومنها: حسن عالبة المإمنٌن بانتفاء الخ 1.

[ ، ولال تعالى: }كذلن ٌرٌهم هللا أعمالهم حسرات علٌهم وما هم ٙٙٔتعالى: }وتمطعت بهم األسباب{ ]البمرة: 
اآلٌة [ إلى ؼٌر ذلن من 5ٖ[ ، ولال تعالى: }وأنذرهم ٌوم الحسرة{ ]مرٌم: 2ٙٔبخارجٌن من النار{ ]البمرة: 

 الدالة على تحسر هإالء الذٌن لم ٌهتدوا إلى صراط الحمٌد..
ومن فوابد اآلٌة: الحث على اإلخبلص هلل سبحانه وتعالى فً العبادة، واتباع الشرع فٌها؛ ألن هللا إنما  5.

أخبرنا بهذا الثواب لمن أخلص، واتبع الشرٌعة من أجل أن نموم بذلن؛ ولٌس لمجرد الخبر؛ وهكذا ٌمال فً 
نما ٌراد به الحث على الطاعة، كل ما أخبر هللا به من ثواب على طاعة، أو عماب على معصٌة؛ فإنه إ

 والزجر عن المعصٌة.

                                                             

 .ٕٖ٘/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٔ)
 

 .5٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .55/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي: ٖ)



ٕ5ٙ 

 

ٕ5ٙ 

 

 المرآن
ٍء َوهُْم ٌَتْلُو ًْ ٌَْسِت اْلٌَُهوُد َعلَى َش ٍء َولَالَِت الن َصاَرى لَ ًْ ٌَْسِت الن َصاَرى َعلَى َش َن اْلِكتَاَب َكذَِلَن }َولَالَِت الٌَُْهوُد لَ

ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن )لَاَل ال ِذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن ِمثَْل لَْوِلِهْم  ُ ٌَْحكُُم بَ ({ ]البمرة : ٖٔٔفَاّلِل 
ٖٔٔ] 

  التفسٌر:
ولالت الٌهود: لٌست النصارى على شًء من الدٌن الصحٌح، وكذلن لالت النصارى فً الٌهود وهم ٌمرإون 

جمٌعًا. كذلن لال الذٌن ال ٌعلمون من مشركً العرب  التوراة واإلنجٌل، وفٌهما وجوب اإلٌمان باألنبٌاء
وؼٌرهم مثل لولهم، أي لالوا لكل ذي دٌن: لست على شًء، فاهلل ٌفصل بٌنهم ٌوم المٌامة فٌما اختلفوا فٌه ِمن 

 أمر الدٌن، وٌجازي كبل بعمله.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:  
من النصارى على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أتتهم أحبار ٌهود أحدهما:  روي عن ابن عباس لال:" لما لدم أهل نجران 

، فتنازعوا عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال رافع بن حرٌملة : ما أنتم على شًء ، وكفر بعٌسى ابن مرٌم وباإلنجٌل. 
راة. فؤنزل هللا فمال رجل من أهل نجران من النصارى : ما أنتم على شًء ، وجحد نبوة موسى وكفر بالتو

ٌَْسِت اْلٌَُهوُد عَ  ٍء َولَاَلِت النََّصاَرى لَ ًْ ٌَْسِت النََّصاَرى َعَلى َش لَى عز وجل فً ذلن من لولهما : }َولَاَلِت اْلٌَُهوُد لَ
ٍء{، إلى لوله : }فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{" ًْ  .(ٔ) َش

ٌَْسِت والثانً: أخرج الطبري عن الربٌع لوله : "}َولَالَ  ٍء َولَالَِت النََّصاَرى لَ ًْ ٌَْسِت النََّصاَرى َعَلى َش ِت اْلٌَُهوُد لَ
ٍء{، لال : هإالء أهل الكتاب الذٌن كانوا على عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص" ًْ اْلٌَُهوُد َعلَى َش

، (ٖ). وروي عن أبً العالٌة(ٕ)
 ، نحو ذلن.(ٗ)ولتادة

]البمرة: َولَاَلِت اْلٌَُهودُ لوله تعالى:}   ِْ ٍء ًْ ٌَْسِت النََّصاَرى َعلَى َش [، "أي كفر الٌهود بعٌسى ولالوا ٖٔٔلَ
 .(٘)لٌس النصارى على دٌن صحٌح معتّدٍ به فدٌنهم باطل"

لال ابن عثٌمٌن: " ٌعنً على شًء من الدٌن، وإنما لالت الٌهود ذلن؛ ألنهم ٌكفرون بعٌسى، وال   
ى كل تمدٌر؛ ألن النصارى ببل شن على دٌن لبل بعثة النبً  ٌرون شرٌعته دٌنا، وإنها دعوى باطلة عل

 .(ٙ)ملسو هيلع هللا ىلص ً"

 .(2)بلى لد كانت أوابل النصارى على شًء، ولكنهم ابتدعوا وتفرلوا" لال لتادة:" 

ءٍ    ًْ ٌَْسِت اْلٌَُهوُد َعلَى َش ى فً الٌهود أي ولال النصار[، "ٖٔٔ{]البمرة:لوله تعالى:} َولَاَلِت النََّصاَرى لَ
 .(1)مثل ذلن وكفروا بموسى"

دعوى  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "ألنهم ٌرون أن الدٌن الحك ما كانوا علٌه، والٌهود لد كفروا به، وأما  
النصارى فً الٌهود فحك؛ ألن دٌنهم نسخ بما جاء به عٌسى؛ إذ إنهم ٌجب علٌهم أن ٌإمنوا بعٌسى؛ فإذا 

 .(5)الدٌن؛ بل هم كفار"كذبوه لم ٌكونوا على شًء من 

                                                             

وانظر: أسباب النزول ، وسنده)حسن(، 1ٕٓ/ٔ(:صٖٓٔٔ، وابن أبً حاتم)ٗٔ٘-ٖٔ٘/ٕ(: 1ٔٔٔ( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .51ٔ - 52ٔ/  ٕ، واألثر  فً سٌرة ابن هشام 1ٖ٘-2ٖ٘/ٔ، والعجاب:ٖٙللواحدي: 

 . 1ٖ٘/ٔ، وانظر: العجاب: ٗٔ٘/ٕ: 1ٕٔٔ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .5ٕٓ/ٔ(:ص٘ٓٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2ٕٖ/ٔسٌر ابن عثٌمٌن: ( تفٙ)
 .5ٕٓ/ٔ(:صٗٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .2ٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
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ٕ52 

 

معناه: ادعى كل فرٌك أنه أحك برحمة هللا من اآلخر، وفً هذا من فعلهم كفر كل طابفة  لال ابن عطٌة:" 
بكتابها، ألن اإلنجٌل ٌتضمن صدق موسى وتمرٌر التوراة، والتوراة تتضمن التبشٌر بعٌسى وصحة نبوته، 

 .(ٔ)فهم هللا تعالى على كذبهم، وفً كتبهم خبلؾ ما لالوا"وكبلهما تضمن صدق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فعن

[، " أي والحال أن الٌهود ٌمرءون التوراة والنصارى َٖٔٔوهُْم ٌَتْلُوَن اْلِكتَاَب{]البمرة:}لوله تعالى:  
 .(ٕ)ٌمرءون اإِلنجٌل فمد كفروا عن علٍم"

الٌهود بعٌسى، وعندهم التوراة فٌها ما أخذ لال ابن عباس:" أي كل ٌتلو فً كتابه تصدٌك ما كفر به أن تكفر  
هللا علٌهم على لسان موسى بالتصدٌك بعٌسى، وفً اإلنجٌل ما جاء به من التوراة من عند هللا وكل ٌكفر بما 

 .(ٖ)فً ٌدي صاحبه"

لال الزمخشري:" أى لالوا ذلن ، وحالهم أنهم من أهل العلم والتبلوة للكتب، وحك من حمل التوراة   
نجٌل أو ؼٌرهما من كتب َّللاَّ وآمن به أن ال ٌكفر بالبالً ألن كل واحد من الكتابٌن مصّدق للثانً شاهد أو اإل

 .(ٗ)بصحته ، وكذلن كتب َّللاَّ جمٌعا متواردة على تصدٌك بعضها بعضا"

نهم لال المراؼً:" أي لالوا ذلن وكتاب كل من الفرٌمٌن ٌنطك بؽٌر ما ٌعتمدون ، فالتوراة تبشر برسول م 
ٌؤتى بعد موسى ، لكنهم خالفوها ولم ٌإمنوا به ، واإلنجٌل ٌمول : إنه )المسٌح( جاء متمما لناموس موسى ال 

 .(٘)نالضا له ، وهم لد نمضوه"
لال أبو السعود:" أي لالوا ما لالوا والحال أن كل فرٌك منهم من أهل العلم والكتاب أي كان حك كل منهم أن  

 .(ٙ)حسبما ٌنطك به كتابه فإن كتب هللا تعالى متصادلة"ٌعترؾ بحمٌة دٌن صاحبه 
لال الزجاج: " ٌعنً به أن الفرٌمٌن ٌَتْلَُوان التوراة، ولد ولع ٌٌنهم هذا االختبلؾ وكتابهم واحد، فدل بهذا على  

ضبللتهم، وحذر بهذا ولوع االختبلؾ فً المرآن، ألن اختبلؾ الفرٌمٌن أخرجهما إلى الكفر، فتفهموا هذا 
 .(2)المكان فإن فٌه حجةً عظٌمة وِعَظةً فً المرآن"

 لال ابن عطٌة:" وفً لوله تعالى: }َوهُْم ٌَتْلُوَن اْلِكتاَب{، تنبٌه ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على مبلزمة المرآن والولوؾ عند 
 .(1)حدوده، كما لال الحر بن لٌس فً عمر بن الخطاب، وكان ولافا عند كتاب هللا"

بو حٌان:" أي وهم عالمون بما فً كتبهم ، تالون له. وهذا نعً علٌهم فً ممالتهم تلن ، إذ الكتاب ناطك لال أ
بخبلؾ ما ٌمولونه ، شاهدة توراتهم ببشارة عٌسى ودمحم علٌهما الصبلة والسبلم ، وصحة نبّوتهما. وإنجٌلهم 

صدق بعضها بعضاً. وفً هذا تنبٌه ألّمة شاهد بصحة نبوة موسى ودمحم صلى هللا علٌه وسلّم ، إذ كتب هللا ٌ
دمحم صلى هللا علٌه وسلّم فً أن من كان عالماً بالمرآن ، ٌكون والفاً عنده ، عامبلً بما فٌه ، لاببلً بما تضمنه ، 

 .(5)ال أن ٌخالؾ لوله ما هو شاهد على مخالفته منه ، فٌكون فً ذلن كالٌهود والنصارى"
ن ٌمرءون الكتاب أي لتبٌن فً كتابكم سر االختبلؾ فدل تبلوتهم الكتاب ولال الثعلبً:" وكبل الفرٌمٌ 

 .(ٓٔ)ومخالفتهم ما فٌه على أنهم على الباطل"

                                                             

 .51ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .5ٕٓ/ٔ(:صٙٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .25ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .52ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .1ٗٔ/ٔأبً السعود:  ( تفسٌرٙ)
 .5٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .51ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .ٖٗٓ/ٔ( البحر المحٌط: 5)
 .ٕٓٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
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لال اإلمام الطبري: "إن إنكار كل فرٌك منهم ، إنما كان إنكارا لنبوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، الذي ٌنتحل التصدٌك   
دفعا منهم أن ٌكون الفرٌك اآلخر فً الحال التً بعث هللا فٌها نبٌنا صلى  به ، وبما جاء به الفرٌك اآلخر ، ال

هللا علٌه وسلم على شًء من دٌنه ، بسبب جحوده نبوة نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وكٌؾ ٌجوز أن ٌكون معنى ذلن إنكار 
 ، وكبل الفرٌمٌن كان جاحدا نبوة نبٌنا دمحم كل فرٌك منهم أن ٌكون الفرٌك اآلخر على شًء بعد بعثة نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص فً الحال التً أنزل هللا فٌها هذه اآلٌة ؟ ولكن معنى ذلن : ولالت الٌهود : لٌست النصارى على شًء من 
 .(ٔ)دٌنها منذ دانت دٌنها ، ولالت النصارى : لٌست الٌهود على شًء منذ دانت دٌنها

 :(ٕ)ب( الذي ٌتلونه على لولٌنواختلؾ فً )الكتا  
 ، وهو المشهور.(ٖ)أحدهما: أنه: التوراة واإلنجٌل، فاأللؾ والبلم للجنس. اختاره الزمخشري

 والثانً: ولٌل: التوراة، ألن النصارى تمتثلها، فاأللؾ والبلم للعهد.

 .(ٗ) الجنس، فٌشمل التوراة، واإلنجٌل اْلِكتَاَب(لال ابن عثٌمٌن:" والمراد بـ)  

[، " أي كذلن لال مشركو العرب مثل ٖٔٔلوله تعالى:}َكذَِلَن لَاَل الَِّذٌَن ال ٌَْعلَُموَن ِمثَْل لَْوِلِهْم{]البمرة:  
 .(٘)لول أهل الكتاب لالوا: لٌس دمحم على شًء"

 .(ٙ)لال السدي:" فهم العرب، لالوا: لٌس دمحم على شًء" 
ٌبن على برهان ، لال الجهلة من عبدة األوثان ألهل كل دٌن : لستم لال المراؼً:" أي مثل هذا المول الذي لم  

على شىء والحك وراء هذه المزاعم ، فهو إٌمان خالص وعمل صالح لو عرفه الناس حّك المعرفة لما تفرلوا 
 .(2)وال اختلفوا فى أصوله ، لكنهم تعصبوا ألهوابهم فاختلفوا فٌه وتفّرلوا طرابك لددا"

نً به: الذٌن لٌسوا بؤصحاب كتاب، نحو مشركً العرب والمجوس، المعنى أن هإالء أٌضاً لال الزجاج:" ٌع 
 .(1)لالوا: لن ٌدخل الجنة إال من كان على دٌننا"

لال الزمخشري:" أى مثل ذلن الذي سمعت به على ذلن المنهاج لاَل الجهلة الَِّذٌَن ال علم عندهم وال كتاب  
لالوا ألهل كل دٌن : لٌسوا على شًء. وهذا توبٌخ عظٌم لهم حٌث نظموا كعبدة األصنام والمعطلة ونحوهم 

 .(5)أنفسهم مع علمهم فً سلن من ال ٌعلم"
 .(ٓٔ)ولال الثعلبً:" }لاَل الَِّذٌَن ال ٌَْعلَُموَن{ ٌعنً آباءهم الّذٌن مضوا، }ِمثَْل لَْوِلِهْم{ٌعنً مشركً العرب" 
 :(ٔٔ)[، على وجوهٖٔٔلَاَل الَِّذٌَن ال ٌَْعلَُموَن{]البمرة: واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى}َكذَِلنَ   

،  وهو لول (ٖٔ)، ومماتل(ٕٔ)أحدها: أنه عنى بذلن مشركً العرب، ألنهم ال كتاب لهم. وهذا لول السدي
 .(ٗٔ)الجمهور

، (٘ٔ)ربٌعوالثانً: أن المراد: الٌهود، وكؤنه أعٌد لولهم، أي: "لالت النصارى مثل لول الٌهود لبلهم". لاله ال
 ،  مثله. (ٕ)وأبً العالٌة (ٔ)وعن لتادة

                                                             

 .٘ٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 . 51ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .25ٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٖ)
 .2ٕٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .21/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٘)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص1ٔ5ٔ، تفسٌر الطبري)5ٕٓ/ٔ(:ص2ٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .52ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:2)
 .5٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: 1)
 .25ٔ/ٔ( الكشاؾ: 5)
 ، ولوله:" ٌعنً مشركً العرب". نمله عن مماتل.ٕٓٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .2ٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٓٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 55ٔ/ٔوالمحرر الوجٌز:  ،ٙٔ٘-٘ٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .5ٕٓ/ٔ(:ص2ٓٔٔ، وابن أبً حاتم)2ٔ٘/ٕ(:ص1ٔ5ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔ، والبحر المحٌط: 55ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص1ٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
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 . (ٖ)لال ابن عطٌة:" وهذا ضعٌؾ"   
 . (ٗ)والثالث:  أنهم: "أمم كانت لبل الٌهود والنصارى ، ولبل التوراة واإلنجٌل". لاله عطاء

 .(٘)والرابع: ولٌل أنهم: مشركو لرٌش
الٌهود والنصارى دخلوا فً اآلٌة فمن مٌز عنهم والمول األول هو الظاهر، واألشبه بالصواب، "ألن كل   

 .(ٙ)بموله: }كذالن لال الذٌن ال ٌعلمون{ ٌجب أن ٌكون ؼٌرهم"
ولال اإلمام الطبري: " والصواب من المول فً ذلن عندنا أن ٌمال : إن هللا تبارن وتعالى أخبر عن لوم   

أنهم لالوا بجهلهم نظٌر ما لال  -به عالمٌن وصفهم بالجهل ، ونفى عنهم العلم بما كانت الٌهود والنصارى 
الٌهود والنصارى بعضها لبعض... وجابز أن ٌكونوا هم المشركٌن من العرب، وجابز أن ٌكونوا أمة كانت 
لبل الٌهود والنصارى، وال أمة أولى أن ٌمال هً التً عنٌت بذلن من أخرى ، إْذ لم ٌكن فً اآلٌة داللة على 

لن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثبتت حجته من جهة نمل الواحد العدل ، وال من جهة النمل أي من أي ، وال خبر بذ
 .(2)المستفٌض"

ٌَاَمِة فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{]البمرة:   ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِم ُ ٌَْحكُُم َب [، أي فاهلل "ٌحكم بٌن الٌهود ٖٔٔلوله تعالى:} فَاّلَّ
 .(1)صل بٌنهم بمضابه العادل فٌما اختلفوا فٌه من أمر الدٌن"والنصارى، وٌف

لال الطبري:" فاهلل ٌمضً فٌفصل بٌن هإالء المختلفٌن فٌما كانوا فٌه ٌختلفون من أدٌانهم ومللهم فً دار   
 .(5)الدنٌا"

 .(ٓٔ)بؤن ٌثٌب من كان على شًء، أي شًء حك، وٌعالب من كان على ؼٌر شًء" لال ابن عطٌة:"  
 .(ٔٔ)لال الزمخشري:" بما ٌمسم لكل فرٌك منهم من العماب الذي استحمه"  
لال المراؼً:" فهو العلٌم بما علٌه كل فرٌك من حّك أو باطل ، فٌحّك الحك وٌجعل أهله فً النعٌم وٌبطل  

 .(ٕٔ)الباطل ، وٌلمى أهله فى سواء الجحٌم"
النار عٌانا، وهذا هو حكم الفصل فٌما تصٌر إلٌه كل لال الزجاج:" ٌرٌهم من ٌدخل الجنة ِعٌاناً، وٌدخل  

فٌما أظهر من حجج المسلمٌن، وفً عجز الخلك  -فرلة، فؤما الحكم بٌنهم فً العمٌدة فمد بٌنه َّللاَّ عزَّ وجلَّ 
 .(ٖٔ)عن أن ٌؤتوا بمثل المرآن"

 :(ٗٔ)ثبلثة و} ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة {، هو الٌوم الذي ٌبعث فٌه الناس؛ وسمً بذلن ألمور  
 .(ٙٔ)، وابن عطٌة(٘ٔ)أحدها: ألن الناس ٌمومون فٌه من لبورهم لرب العالمٌن. لاله الطبري

 والثانً: وألنه ٌموم فٌه األشهاد.
 والثالث: وألنه ٌمام فٌه العدل.

نَُهْم {]البمرة:   ٌْ  :(ٔ)[، على أربعة أوجهٖٔٔواختلؾ فً لوله تعالى:} فاهلل ٌَْحكُُم بَ

                                                                                                                                                                                                       

 .2ٔ٘/ٕ(:ص1ٔ2ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .5ٕٓ/ٔ(:ص5ٓٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .55ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .5ٕٓ/ٔ(:ص1ٓٔٔ، وابن أبً حاتم)2ٔ٘/ٕ(:ص1ٔ1ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖ٘ٓ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٘)
 .ٖ٘ٓ/ٔ، وانظر: البحر المحٌط: ٓٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .2ٔ٘/ٕتفسٌر الطبري:  (2)
 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .1ٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 5)
 .55ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .25ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .51ٔ-52ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 .5٘/!ٔ( معانً المرآن: ٖٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .1ٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .55ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٙٔ)
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 .(ٕ)م َّللاَّ بٌنهم أن ٌكذبهم وٌدخلهم النار. لاله الحسنأحدها: أن "حك
 وثانٌها؛ حكم االنتصاؾ من الظالم المكذب للمظلوم المكذب، فٌمسم لكل فرٌك ماٌلٌك به من العماب.

 .(ٖ)وثالثها: ٌرٌهم من ٌدخل الجنة عٌانا ومن ٌدخل النار عٌانا، وهو لول الزجاج
 فٌما اختلفوا فٌه.ورابعها: ٌحكم بٌن المحك والمبطل 

 .(ٗ)لال أبو حٌان:" وكلها ألوال متماربة"  
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن األمم الكافرة ٌكفِّر بعضها بعضاً؛ فهم أعداء بعضهم لبعض من جهة؛ وأولٌاء بعضهم  ٔ.
؛ وبالنسبة لما بٌنهم بعضهم لبعض عدو؛ فاإلسبلم  ًّ لبعض من جهة أخرى: بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض ول

 ..بعضاً  عدو مشترن للٌهودٌة، والنصرانٌة، وسابر الكفار؛ فٌجب أن ٌتولى بعضنا
تفٌد  ومنها: شدة لبح لول من خالؾ الحك وهو ٌعلمه؛ لموله تعالى: } وهم ٌتلون الكتاب {؛ فهذه الجملة ٕ.

زٌادة المبح فٌما لالوه، حٌث لالوا ذلن وهم ٌتلون الكتاب، وٌعرفون الحك؛ فالنصارى تتلو التوراة، وتعرؾ 
ة عٌسى .؛ والٌهود أٌضاً ٌتلون اإلنجٌل، وٌعرفون أن أن الٌهود تدٌن بالتوراة . وهم على دٌن صحٌح لبل بعث

عٌسى حك؛ لكنهم كفروا استكباراً؛ وال رٌب أن الذي ٌنكر الحك مع العلم به أعظم لبحاً من الذي ٌنكر الحك 
مع الجهل به؛ ألن هذا معاند مكابر بخبلؾ الجاهل، فالجاهل ٌنكر الحك للجهل به؛ ثم إذا تبٌن له الحك اتبعه 

 .ن المانع له من اتباعه الجهل؛ لكن العالم ال عذر لهإذا كا
ومن فوابد اآلٌة: إثبات ٌوم المٌامة؛ لموله تعالى: } فاهلل ٌحكم بٌنهم ٌوم المٌامة {؛ واإلٌمان بٌوم المٌامة أحد  ٖ.

 أركان اإلٌمان الستة؛ وألهمٌته ٌمرنه هللا سبحانه وتعالى كثٌراً باإلٌمان به عز وجل.
ثبات الحكم هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } فاهلل ٌحكم بٌنهم {؛ وحكم هللا سبحانه وتعالى ٌنمسم إلى ومنها: إ ٗ.

ثبلثة ألسام: شرعً، وكونً، وجزابً؛ فالشرعً: مثل لوله تعالى فً سورة الممتحنة: }ذلكم حكم هللا ٌحكم 
رح األرض حتى ٌؤذن لً أبً أو [ ؛ والكونً: مثل لوله تعالى عن أخً ٌوسؾ: }فلن أبٓٔبٌنكم{ ]الممتحنة: 

مثل هذه اآلٌة: }فاهلل ٌحكم بٌنهم ٌوم المٌامة {؛  :[ ؛ والجزاب1ًٌٓحكم هللا لً وهو خٌر الحاكمٌن{ ]ٌوسؾ: 
والحكم الجزابً هو ثمرة الحكم الشرعً؛ ألنه مبنً علٌه: إن خٌراً فخٌر؛ وإن شراً فشر؛ هذا الحكم ٌوم 

أو بالفضل؛ وال ٌمكن أن ٌكون بالظلم؛ لموله تعالى: }وما ربن بظبلم للعبٌد{ المٌامة بٌن الناس إما بالعدل؛ 
[ ، ولوله تعالى فً الحدٌث المدسً: "ٌا 5ٗ[ ، ولوله تعالى: }وال ٌظلم ربن أحداً{ ]الكهؾ: ٙٗ]فصلت: 

مت الظلم على نفسً وجعلته بٌنكم محرماً" نسبة لحموق ؛ هذا بالنسبة لحموق هللا؛ أما بال (ٕ)عبادي إنً حرَّ
 .الخلك فٌما بٌنهم فٌمضى بٌنهم بالعدل

ٌجزي المإمنٌن بالفضل، فما الجواب عن لوله تعالى: }لٌجزي الذٌن آمنوا  فإذا لال لابل: إذا كان هللا تعالى
 [ ؟ٗوعملوا الصالحات بالمسط{ ]ٌونس: 

 .تحذٌر فالجواب: أن هذا هو الذي أوجبه هللا على نفسه؛ والفضل زٌادة؛ والممام ممام
ومن فوابد اآلٌة: أن هإالء الذٌن اختلفوا فً الحك، والباطل، سوؾ ٌكون المضاء بٌنهم ٌوم المٌامة بٌن  ٘.

ٌدي هللا عز وجل؛ فٌجزي صاحب الحك بعمله، وٌجزي صاحب الباطل بعمله؛ لموله تعالى: } فاهلل ٌحكم 
فاهلل ٌحكم بٌنكم ٌوم المٌامة ولن ٌجعل هللا للكافرٌن بٌنهم ٌوم المٌامة فٌما كانوا فٌه ٌختلفون {، ولوله تعالى: }

[ ؛ ولهذا ال ٌوجد حكم ٌبٌن للخصم أن الحك له دون خصمه إال فً هذا؛ ٔٗٔالنساء: ] {على المإمنٌن سبٌبًل 
فالماضً مثبًل ال ٌمول ألحد الخصمٌن: "لن ٌكون لخصمن سبٌل علٌن" حتى ٌتبٌن، وٌؤتً كلٌّ بحجته؛ لكن 

 . أن الكافرٌن لٌس لهم سبٌل على المإمنٌن؛ ألن الحجة واضحة للجمٌعهنا بٌّن هللا

                                                                                                                                                                                                       

 .1ٗٔ/ٔ، وتفسٌر أبً السعود: ٓٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٓٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 25ٔ/ٔ(انظر: الكشاؾ: ٕ)
 .5٘ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٖ)
 .ٖ٘ٓ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)

(ٕ) .22ٕ٘[ ٘٘] 2ٕ٘ٙ: تحرٌم الظلم، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب البر والصلة، باب 5ٕٔٔأخرجه مسلم ص   
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 المرآن
ِ أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ َوَسعَى ِفً َخَرابَِها أُولَئَِن َما َكاَن لَهُ  ْن َمنََع َمَساِجَد َّللا  ْم أَْن ٌَْدُخلُوَها إِال  }َوَمْن أَْظلَُم ِمم 

نْ   [ٗٔٔ({ ]البمرة : ٌَٗٔٔا ِخْزٌي َولَُهْم ِفً اآْلِخَرِة َعذَاٌب َعِظٌٌم )َخائِِفٌَن لَُهْم فًِ الدُّ

 التفسٌر:
ال أحد أظلم من الذٌن منعوا ِذْكَر هللا فً المساجد من إلام الصبلة، وتبلوة المرآن، ونحو ذلن، وجدُّوا فً 

ٌنبؽً لهم أن ٌدخلوا المساجد إال تخرٌبها بالهدم أو اإلؼبلق، أو بمنع المإمنٌن منها. أولبن الظالمون ما كان 
 على خوؾ ووجل من العموبة، لهم بذلن َصؽار وفضٌحة فً الدنٌا، ولهم فً اآلخرة عذاب شدٌد.

 اختلفوا فً سبب نزول اآلٌة على ألوال:  
أحدها: أنها :"نزلت فً طٌطوس الرومً وأصحابه من النصارى، وذلن أنهم ؼزوا بنً إسرابٌل، فمتلوا 

وسبوا ذرارٌهم، وحرلوا التوراة، وخربوا بٌت الممدس، ولذفوا فٌه الجٌؾ". وهذا لول ابن عباس مماتلتهم، 
 .(ٔ)فً رواٌة الكلبً

والثانً:أنها نزلت فً" بختنصر وأصحابه، ؼزوا الٌهود وخربوا بٌت الممدس، وأعانتهم على ذلن النصارى 
 .(ٗ)والسدي ،(ٖ). لاله لتادة(ٕ)من أهل الروم"

رج ابن أبً حاتم " عن مجاهد: }ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن ٌذكر فٌها اسمه وسعى فً الثالث: وأخ
.ونحوه فً (٘)خرابها{، النصارى كانوا ٌطرحون فً بٌت الممدس األذى، وٌمنعون الناس أن ٌصلوا فٌه"

 . (ٙ)رواٌة دمحم بن سعٌد عن ابن عباس
الصبلة عند الكعبة فً المسجد  -ملسو هيلع هللا ىلص -ن لرٌشا منعوا النبًالرابع: وفً رواٌة سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس: "أ

 مثله. (1). وروي عن ابن زٌد(2)الحرام فؤنزل هللا: }ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن ٌذكر فٌها اسمه{"
ِ أَْن ٌُ   ْن َمنََع َمَساِجَد َّللاَّ ْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ َوَسعَى فًِ َخَرابَِها{ والراجح، أن هللا تعالى عنى بموله }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

[، النصارى . "وذلن أنهم هم الذٌن سعوا فً خراب بٌت الممدس ، وأعانوا بختنصر على ذلن ٗٔٔ]البمرة : 
 . وهللا أعلم.(5)، ومنعوا مإمنً بنً إسرابٌل من الصبلة فٌه بعد منصرؾ بختنصر عنهم إلى ببلده"

 
ِ أَْن ٌُْذَكَر ِفٌَها اْسُمهُ{]البمرة:لوله تعالى:}َوَمْن    ْن َمنََع َمَساِجَد َّللاَّ [، أي: "وأي امرئ أشد تعدٌا ٗٔٔأَْظلَُم ِممَّ

 .(ٓٔ)وجراءة على هللا وخبلفا ألمره ، من امرئ منع مساجد هللا أن ٌعبد هللا فٌها"
 أحد أظلم ممن منع الناس من لال الصابونً: " استنكار واستبعاد ألن ٌكون أحد أظلم ممن فعل ذلن أي ال  

عبادة هللا فً بٌوت هللا، وعمل لخرابها بالهدم كما فعل الرومان ببٌت الممدس، أو بتعطٌلها من العبادة كما فعل 
 .(ٔٔ)كفار لرٌش"

و)المساجد(: جمع َمسِجد، إن أُرٌد به المكان المخصوص الُمعَّد للصلوات الخمس، وإن أُرٌد به   
 .(ٕٔ)فإنه بالفتح ال ؼٌر )َمسَجد(موضع سجود الجبهة، 

                                                             

 .ٕٓٙ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٙظر: أسباب النزول للواحدي: ( انٔ)
 .ٖٙ( أسباب النول للواحدي: ٕ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕ(:ص1ٕٗٔ(، و)1ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص1ٕٕٔ(، و)1ٕٔٔ، وتفسٌر الطبري)ٕٓٔ/ٔ(:صٕٔٔٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص1ٕٓٔ، وتفسٌر الطبري)ٕٓٔ/ٔ(:صٌٔٔٔٔر ابن أبً حاتم)( انظر: تفسٙ)
 .ٖٙ، وانظر: أسباب النزول للواحدي: ٕٓٔ/ٔ(:صٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص1ٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:5)
 .5ٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)

(ٕٔ .25ٔ/ٕ، وسبل السبلم، للصنعانً، ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٖالعرب البن منظور، باب الّدال، فصل المٌم،  ( انظر: لسان  
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و)المسجد( لؽة: الموضع الذي ٌسجد فٌه، ثم اتّسع المعنى إلى البٌت الُمتّخذ الجتماع المسلمٌن ألداء   
الصبلة فٌه، لال الزركشً رحمه هللا: "ولـَمـّا كان السجود أشرؾ أفعال الصبلة، لمرب العبد من ربه، اشتك 

لم ٌمولوا: مركع، ثم إن العُرؾ خصص المسجد بالمكان المهٌّؤ للصلوات اسم المكان منه فمٌل: مسجد، و
 .(ٔ)الخمس، حتى ٌخرج الُمصلّى المجتمع فٌه لؤلعٌاد ونحوها، فبل ٌُعطى حكمه"

، وأصل المسجد (ٕ)و)المسجد( فً االصطبلح الشرعً: المكان الذي أُِعّد للصبلة فٌه على الّدوام  
؛لحدٌث جابر (ٖ)ٌُسجد هلل فٌهشرًعا: كل موضع من األرض   : "... وُجِعلَت لً األرض -ملسو هيلع هللا ىلص  -، عن النبً 

" ٌّنا (ٗ)مسجًدا وطهوًرا، فؤٌُّما رجل من أّمتً أدركته الصبلة، فلٌصّلِ وأّمته،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وهذا من خصابص نب
.(٘)مخصصة: كالبٌَِع والكنابسوكانت األنبٌاء لبله إنما أُبٌحت لهم الصبلة فً مواضع   

، فهو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، عن النبً ولد ثبت فً حدٌث أبً ذّر    أنه لال: "... وأٌنما أدركتن الصبلة فصّلِ
 .(ٙ)مسجد"

لال اإلمام النووي رحمه هللا: "فٌه جواز الصبلة فً جمٌع المواضع إال ما استثناه الشرع من    
ًَ عنه لمعنى الصبلة: فً الممابر، و ؼٌرها من المواضع التً فٌها النجاسة: كالمزبلة، والمجزرة، وكذا ما نُِه

 .(2)آخر: فمن ذلن أعطان اإلبل، ... ومنه لارعة الطرٌك، والحمام، وؼٌرها؛ لحدٌث ورد فٌها"
لمسجد أما )الجامع(: فهو نعت للمسجد، سّمً بذلن؛ ألنه ٌجمع أهله؛ وألنه عبلمة لبلجتماع، فٌمال: ا  

، وٌمال للمسجد الذي تُصلَّى فٌه (1)الجامع، وٌجوز: )مسجد الجامع( باإلضافة، بمعنى: مسجد الٌوم الجامع
 الجمعة، وإن كان صؽًٌرا؛ ألنه ٌجمع الناس فً ولت معلوم.

}إِنََّما : وفً اآلٌة الكرٌمة أضاؾ هللا تعالى المساجد إلى نفسه إضافة تشرٌؾ، وفضل، وكموله   
َكاةَ َولَْم ٌَْخَش إِالَّ  بَلةَ َوآتَى الزَّ ٌَْوِم اآْلِخِر َوأَلَاَم الصَّ ِ َواْل ِ َمْن آَمَن بِاّلَّ َ فَعََسى أُولَبَِن أَْن ٌَكُونُوا ٌَْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ  َّللاَّ

ِ فَبَل تَْدعُ : ، ولوله [1ِٔمَن اْلُمْهتَِدٌَن{ ]التوبة :  ِ أََحًدا{ ]الجن : }َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ِّلَّ ، مع أن جمٌع [1ٔوا َمَع َّللاَّ
، فهو خالك كل شًء ومالكه، ولكن المساجد لها مٌزة وشرؾ؛ ألنها تختص بكثٌر  البماع وما فٌها ملن هلل 

من العبادات، والطاعات، والمربات، فلٌست المساجد ألحد سوى هللا، كما أن العبادة التً كلؾ هللا بها عباده ال 
 -إلى هللا إضافة تشرٌؾ بموله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ومن هذه اإلضافة ما أضافه النبً (5)أن تصرؾ ألحد سواهٌجوز 

: "وما اجتمع لوم فً بٌت من بٌوت هللا ٌتلون كتاب هللا، وٌتدارسونه بٌنهم إال نزلت علٌهم السكٌنة، -ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٓٔ)"وؼشٌتهم الرحمة وذكرهم هللا فٌمن عنده

 :(ٔٔ)[، وجهان من التفسٌرٗٔٔوفً لوله تعالى:}أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ{]البمرة:  

                                                             

(ٔ ، ومفردات ألفاظ المرآن، 2ٕٓ/ٕ، وانظر: مشارق األنوار للماضً عٌاض 1ٕ-2ٕ( إعبلم الساجد بؤحكام المساجد، ص
، وشرح الطٌبً على مشكاة ٕٔ/ٓٔ ، ومرلاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح، للمبل علً الماري،52ٖلؤلصفهانً، ص

.ٖٖ٘ٙ/ٔٔالمصابٌح،   
(ٕ .52ٖ( معجم لؽة الفمهاء، لؤلستاذ الدكتور/ دمحم رواس، ص  
(ٖ .2ٕ( انظر: إعبلم الساجد بؤحكام المساجد، للزركشً، ص  
(ٗ باب المساجد ، ومسلم، كتاب المساجد، ٖٖ٘( متفك علٌه: البخاري، كتاب التٌمم، باٌب: حدثنا عبد هللا بن ٌوسؾ، برلم 

.ٕٔ٘ومواضع الصبلة، برلم   
(٘ .2ٔٔ/ٕ( انظر: المفهم ِلَما أشكل من تلخٌص كتاب مسلم، للمرطبً،   
( متفك علٌه: البخاري، كتاب األنبٌاء، باٌب: ٙ) اٌب   ٌَْماَن نِْعَم اْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ َوَوَهْبنَا ِلَداُووَد سُلَ  ، ومسلم، كتاب المساجد ٕ٘ٗبرلم  

.ٕٓ٘ومواضع الصبلة، باب المساجد ومواضع الصبلة، برلم   
(2 .٘/٘( شرح النووي على صحٌح مسلم،   
(1 .٘٘/1( انظر: لسان العرب، البن منظور، فصل الجٌم، باب العٌن ،  
(5 ، واألثر التربوي للمسجد، ٘ن الجبرٌن، ص( انظر: فصول ومسابل تتعلك بالمساجد، للدكتور العبلمة، عبد هللا بن عبد الرحم

.ٙ،والمشروع والممنوع فً المسجد،للشٌخ دمحم بن علً العرفج،صٗالعبلمة صالح بن ؼانم السدالن، ص للدكتور  
(ٔٓ .55ٕٙ( مسلم،كتاب الذكر والدعاء،باب فضل االجتماع على تبلوة المرآن،برلم   

 .5ٔ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
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أحدهما : أن ٌكون معناه : ومن أظلم ممن منع مساجد هللا من أن ٌذكر فٌها اسمه ، فتكون " أن " حٌنبذ نصبا 
 من لول بعض أهل العربٌة بفمد الخافض ، وتعلك الفعل بها.

ٌكون معناه : ومن أظلم ممن منع أن ٌذكر اسم هللا فً مساجده ، فتكون " أن " حٌنبذ فً موضع والثانً: أن 
 نصب ، تكرٌرا على موضع المساجد وردا علٌه.

وأصل السعً فً اللؽة: "اإلسراع فً المشً، لال هللا عز وجل: }َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْلَصى اْلَمِدٌنَِة ٌَْسعَى{  
{ ]الصافات: [. ثم ٌسمّ ٕٓ]المصص:  ًَ ا بَلََػ َمعَهُ السَّْع ًُ سعًٌا، كموله: }فَلَمَّ [، ٌعنى المشً، ولال: ٕٓٔى المش

ِ{ ]الجمعة:  ًٌا. ثم ٕٓٙ[، أي: امشوا، ولال }ثُمَّ اْدعُُهنَّ ٌَؤْتٌِنََن َسْعًٌا{ ]البمرة: 5}فَاْسعَْوا إَِلى ِذْكِر َّللاَّ [، أي: مش
السعً فً ؼالب األمر، لال هللا تعالى: }فَؤُولَبَِن َكاَن َسْعٌُُهْم َمْشكُوًرا{  ٌسمى العمل سعًٌا، ألنه ال ٌنفن من

ٌَاتَِنا ُمعَاِجِزٌَن{ ]الحج: 5ٔ]اإلسراء:  [ أي: جّدوا فً ذلن، ولال: }إِنَّ َسْعٌَكُْم ٔ٘[ ولال: }َوالَِّذٌَن َسعَْوا فًِ آ
 .(ٔ)[، أي: عملكم مختلؾ"ٗلََشتَّى{ ]اللٌل: 

 .(ٕ)حدي: "وأراد بالسعً فً هذه اآلٌة: العمل"لال الوا  
[، أي: اجتهد وبذل وسعه )فًِ َخَرابَِها( الحسً والمعنوي، فالخراب الحسً: هدمها ٗٔٔولوله }َوَسَعى{]البمرة:  

وتخرٌبها، وتمذٌرها، والخراب المعنوي: منع الذاكرٌن السم هللا فٌها، وهذا عام، لكل من اتصؾ بهذه الصفة، 
فً ذلن أصحاب الفٌل، ولرٌش، حٌن صدوا رسول هللا عنها عام الحدٌبٌة، والنصارى حٌن أخربوا فٌدخل 

بٌت الممدس، وؼٌرهم من أنواع الظلمة، الساعٌن فً خرابها، محادة هلل، ومشالة، فجازاهم هللا، بؤن منعهم 
فالمشركون الذٌن صدوا رسوله، لم  دخولها شرعا ولدرا، إال خابفٌن ذلٌلٌن، فلما أخافوا عباد هللا، أخافهم هللا،

ٌَا  ٌلبث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال ٌسٌرا، حتى أذن هللا له فً فتح مكة، ومنع المشركٌن من لربان بٌته، فمال تعالى: } 
ٌَْمَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد  َعاِمِهْم َهذَا {، وأصحاب الفٌل، لد ذكر هللا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِركُوَن نََجٌس فَبل 

ما جرى علٌهم، والنصارى، سلط هللا علٌهم المإمنٌن، فؤجلوهم عنه، وهكذا كل من اتصؾ بوصفهم، فبل بد 
أن ٌناله لسطه، وهذا من اآلٌات العظٌمة، أخبر بها الباري لبل ولوعها، فولعت كما أخبر، ولد واستدل 

 .(ٖ)على أنه ال ٌجوز تمكٌن الكفار من دخول المساجد" العلماء باآلٌة الكرٌمة،
ولد أجمع المفسرون على أنه لٌس المراد من هذه اآلٌة مجرد بٌان الشرط والجزاء، أعنً مجرد بٌان     

أن من فعل كذا فإن هللا ٌفعل به كذا بل المراد منه بٌان أن منهم من منع عمارة المساجد وسعى فً خرابها، ثم 
 .(ٗ)عالى جازاهم بما ذكر فً اآلٌةأن هللا ت

ِ أَْن ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ َوَسعَى فًِ َخَرابَِها{ ]البمرة :     :(٘)[، أربعة ألاوٌلٗٔٔوفً الذي }َمَنَع َمَساِجَد َّللاَّ
 . (ٙ)أحدها: أنه بُْخَت نصر وأصحابه من المجوس الذٌن خربوا بٌت الممدس، وهذا لول لتادة

 .(1)، واختاره الطبري(2)لنصارى الذٌن أعانوا )بُْخَت نَّصر( على خرابه ، وهذا لول السديوالثانً: أنهم ا
من المسجد الحرام عام الحدٌبٌة، وهذا لول عبد الرحمن  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث: أنهم مشركو لرٌش ، منعوا رسول هللا 

 .(ٓٔ)، ورواٌة سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس(5)بن زٌد
 أنه َعامٌّ فً كل مشرن ، منع من كل مسجد.والرابع: 

الخامس: ولال أبو مسلم:"المراد منه الذٌن صدوه عن المسجد الحرام حٌن ذهب إلٌه من المدٌنة عام الحدٌبٌة، 
[ وبموله: }وما لهم أال ٕ٘واستشهد بموله تعالى: }هم الذٌن كفروا وصدوكم * عند المسجد الحرام{ ]الفتح: 

                                                             

 .5ٖٕ-1ٖٕ، وانظر: المفردات للراؼب األصفهانً: ٕٔ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .ٕٔ٘/ٖ(التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: ٖ)
 .ٓٔ/ ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: ٗ)
 .ٔٔ/ٗ، ومفاتٌح الؽٌب: 2ٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:٘)
 .ٕٓٔ/ٔ(:صٖٔٔٔحاتم)، وابن أبً ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕ(:ص1ٕٗٔ(، و)1ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .11ٖ/ٔ، ونمله عنه ابن كثٌر فً تفسٌره: ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:1)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص1ٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٙ، و أسباب النزول للواحدي: ٕٓٔ/ٔ(:صٓٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
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[ وحمل لوله: }إال خابفٌن{ بما ٌعلى هللا من ٌده، ٖٗدون عن المسجد الحرام{ ]األنفال: ٌعذبهم هللا وهم ٌص
ٌَْنتَِه اْلُمنَافِمُوَن َوالَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُو َن فًِ وٌظهر من كلمته، كما لال فً المنافمٌن: }لَبِْن لَْم 

ٌْنََما ثُِمفُوا أُِخذُوا َولُتِّلُوا تَْمتٌِبًل{ ٔٙاَل ٌَُجاِوُرونََن فٌَِها إِالَّ لَِلٌبًل)اْلَمِدٌنَِة لَنُْؽِرٌَنََّن بِِهْم ثُمَّ  ( َمْلعُوِنٌَن أَ
 .(ٔ)["ٔٙ -ٓٙ]األحزاب :

السادس: ولال الرازي:" لما حولت المبلة إلى الكعبة شك ذلن على الٌهود فكانوا ٌمنعون الناس عن الصبلة 
لهم سعوا أٌضا فً تخرٌب الكعبة بؤن حملوا بعض الكفار على تخرٌبها، وسعوا عند توجههم إلى الكعبة ولع

أٌضا فً تخرٌب مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لببل ٌصلوا فٌه متوجهٌن إلى المبلة، فعابهم هللا بذلن وبٌن سوء طرٌمتهم 
 . (ٕ)فٌه"

[، "أي ما ٌنبؽً ألولبن أن ٗٔٔإِالَّ َخاِبِفٌَن{]البمرة:لوله تعالى:}أُولَبَِن َما َكاَن لَُهْم أَْن ٌَْدُخلُوَها   
 .(ٖ)ٌدخلوها إِال وهم فً خشٌة وخضوع، فضبلً عن التجرإ على تخرٌبها أو تعطلٌها"

لال المراؼً:" أي أولبن المانعون ما كان ٌنبؽى لهم أن ٌدخلوها إال بخشٌة وخضوع ، فكٌؾ بهم دخلوها  
 .(ٗ)دة َّللّا إال نافعة للبشر ، وما كان تركها إال ضاّرا لهم"مفسدٌن ومخّربٌن ، فما كانت عبا

لال أبو السعود:" أي ما كان ٌنبؽً لهم أن ٌدخلوها إال بخشٌة وخضوع فضبل عن االجتراء على تخرٌبها  
أوتعطٌلها أوما كان الحك أن ٌدخلوها إال على حال التهٌب وارتعاد الفرابص من جهة المإمنٌن أن ٌبطشوا 

ضبل أن ٌستولوا علٌها وٌلوها وٌمنعوهم منها أو ما كان لهم فً علم هللا تعالى ولضابه باآلخرة إال ذلن بهم، ف
 .(٘)فٌكون وعدا للمإمنٌن بالنصرة واستخبلص ما استولوا علٌه منهم ولد أنجز الوعد وهلل الحمد"

هٌب وارتعاد الفرابص من المإمنٌن لال النسفً:" أي ما كان ٌنبؽً لهم أن ٌدخلوا مساجد هللا إال على حال الت 
 .(ٙ)أن ٌبطشوا بهم فضبلً أن ٌستولوا علٌها وٌلوها وٌمنعوا المإمنٌن منها"

ولال الواحدي:" أعلم هللا عز وجل أن أمر المسلمٌن ٌظهر على جمٌع من خالفهم، حتى ال ٌمكن دخول  
ٌِن كُلِِّه{ ]التوبة: مخالؾ إلى مساجدهم إال خابفا، وهذا كموله: }ِلٌُْظِهَرهُ َعَلى ا  .(2)[. اآلٌة"ٖٖلّدِ

ولٌل : "معناه النهى عن تمكٌنهم من الدخول والتخلٌة بٌنهم وبٌنه ، كموله : }َوما كاَن لَكُْم أَْن تُْإذُوا َرسُوَل  
ِ{ ]األحزاب:  .(1)["َّٖ٘للاَّ

نوا هإالء    تحت الهدنة والجزٌة. ولهذا لما فتح من دخولها إال -إذا لََدُرتم علٌهم  -لال ابن كثٌر:" أي ال تَُمّكِ
ن بعد العام مشرن ،  رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكة أمر من العام المابل فً سنة تسع أن ٌنادى برحاب منى : "أال ال ٌَُحجَّ

ا ، وهذا كان تصدٌمًا وعمبل بموله تعالى : } ٌَ (5)وال ٌطوفن بالبٌت عُرٌان، ومن كان له أجل فؤجله إلى مدته"
ٌَْمَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهذَا { اآل  .(ٓٔ)["1ٌٕة ]التوبة : أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِركُوَن نََجٌس فَبل 

لال الزمخشري:" ولد اختلؾ الفمهاء فً دخول الكافر المسجد : فجّوزه أبو حنٌفة رحمه َّللاَّ ، ولم ٌجّوزه  
 .(ٔٔ)وفرق الشافعً بٌن المسجد الحرام وؼٌره" مالن ،

                                                             

 .ٔٔ/ٗ: ( انظر: مفاتٌح الؽٌبٔ)
. واحتج:" ألن هللا تعالى لم ٌذكر فً اآلٌات السابمة على هذه اآلٌة إال لبابح أفعال الٌهود ٔٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)

والنصارى، وذكر أٌضا بعدها لبابح أفعالهم فكٌؾ ٌلٌك بهذه اآلٌة الواحدة أن ٌكون المراد منها لبابح أفعال المشركٌن فً صدهم 
 .د الحرام، وأما حمل اآلٌة على سعً النصارى فً تخرٌب بٌت الممدس فضعٌؾ "الرسول عن المسج

 .21/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .51ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .5ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.1ٕ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .ٕٗ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .1ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: 1)
 .ٖٕٗ/٘(:ص5٘2ٕ، والنسابً)2ٕ٘/٘(:ص5ٖٔٓ، والترمذي)2ٔٓٔ/ٗ(:ص1ٖٓٗالبخاري)( صحٌح 5)
 .15ٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
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لال الطبري: "خبر من هللا تعالى عمن"منع مساجد هللا أن ٌذكر فٌها اسمه ، أنه لد حرم علٌهم دخول   
المساجد التً سعوا فً تخرٌبها ، ومنعوا عباد هللا المإمنٌن من ذكر هللا عز وجل فٌها ، ما داموا على 

 .(ٔ)وؾ ووجل من العموبة على دخولهموها"مناصبة الحرب، إال على خ
 :(ٕ)[، لوالنٗٔٔوفً تفسٌر لوله تعالى:}أُْولَبَِن َما َكاَن لَُهْم أَْن ٌَْدُخلُوها إِالَّ َخآبِِفٌَن{]البمرة:  

 .(ٖ)أحدهما : خابفٌن بؤداء الجزٌة ، وهذا لول السدي
 . (ٗ)لول لتادةوالثانً : خابفٌن من الرعب ، إن لُدر علٌهم عولبوا ، وهذا 

لال ابن كثٌر: " والصحٌح، أن الخزي فً الدنٌا أعم من ذلن كله، ولد ورد الحدٌث باالستعاذة من خزي  
 .(ٙ).  ثم ذكر الحدٌث(٘)الدنٌا وعذاب اآلخرة"

[، ثبلثة ٗٔٔوذكر الشٌخ ابن عثٌمٌن: فً لوله تعالى}َما َكاَن لَُهْم أَْن ٌَْدُخلُوَها إِالَّ َخابِِفٌَن{]البمرة:  
 معان:

األول: ما كان ٌنبؽً لهإالء أن ٌدخلوها إال خابفٌن فضبلً عن أن ٌمنعوا عباد هللا؛ ألنهم كافرون باهلل عز 
 وجل؛ فلٌس لهم حك أن ٌدخلوا المساجد إال خابفٌن.

 إال خابفٌن. -إذا ظهرتم علٌهم  -الثانً: أن هذا خبر بمعنى النهً؛ ٌعنً: ال تدعوهم ٌدخلوها 
ومنهم المشركون الذٌن منعوا النبً  -ث: أنها بشارة من هللا عز وجل أن هإالء الذٌن منعوا المساجد الثال

  .(2)ستكون الدولة علٌهم، وال ٌدخلونها إال وهم ترجؾ للوبهم -ملسو هيلع هللا ىلص المسجد الحرام 
ْنٌَا ِخْزٌي{]البمرة:    .(1)ذكورٌن هواّن وذلة فً الدنٌا"[، "أي ألولبن المٗٔٔلوله تعالى:}لَُهْم فً الدُّ
 .(5)لال أبو السعود:" أي خزي فظٌع ال ٌوصؾ بالمتل والسبً واإلذالل بضرب الجزٌة علٌهم" 
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي ذل، وعار" 
 .(ٔٔ)لال السعدي:" أي: فضٌحة" 

فتمسمت دولتهم ، وتشتت لال المراؼً:" ولد تحمك ما أوعد به َّللّا فحّل بالرومانٌٌن الخزي فً الدنٌا   
 .(ٕٔ)ملكهم ، ولحمهم الذّل والهوان على ٌد ؼٌرهم من األمم الموٌة الفاتحة"

ْنٌَا ِخْزٌي{]البمرة:   : (ٖٔ)[، ثبلثة أوجهٗٔٔوفً لوله تعالى: }لَُهْم فً الدُّ
 .(ٗٔ)أحدهما : أنه لتل الحربً وجزٌة الذمً . لاله لتادة

 (ٙٔ)، وروي عن السدي(٘ٔ)ولسطنطٌنٌة ، ورومٌة ، وهذا لول ابن عباسوالثانً : أنه فتح مدابنهم عمورٌة، 
 ، نحو ذلن.(ٕ)، ووابل بن داود(ٔ)وعكرمة

                                                             

 .ٖٕ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 . 2ٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٕ(:ص1ٕ5ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص1ٕ1ٔ(، و)1ٕ2ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
(:" كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعو : "اللهم أحسن عالبتنا فً األمور كلها ، وأجرنا من خزي 1ٔٔ/ٗ( جاء فً مسند اإلمام  أحمد)ٙ)

 الدنٌا وعذاب اآلخرة". لال ابن كثٌر:"حدٌث حسن".
 .ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .21/ٔ: ( صفوة التفاسٌر1)
 .5ٗٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:5)
 .ٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٖٙ( تفسٌر السعدي:ٔٔ)
 .51ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 .ٕٔ/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: 1ٓٔ/ٔ، والكشاؾ: 2٘ٔ-2ٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ(:ص5ٔٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ٘٘/ٕ(:ص1ٖٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2٘ٔ/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ(:ص1ٔٔٔ، وابن أبً حاتم)ٕ٘٘/ٕ(:ص1ٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
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 والثالث: ولٌل:ما ٌلحمهم من الذل بمنعهم من المساجد.
 للت: إن كل ذلن محتمل، لكون الخزي ٌجري مجرى الموبة والهوان واإلذالل. وهللا أعلم.  

 .(ٖ)[، أي: ولهم فً اآلخرة "عذاب النار"ٗٔٔفً األِخَرةِ َعذَاٌب َعِظٌٌم{]البمرة:لوله تعالى:} َولَُهْم  
 .(ٗ)"أي عموبة عظٌمة" لال ابن عثٌمٌن:

 .(٘)لال البؽوي: أي: "النار" 
 (ٙ)لال الماوردي:" هو أشد من كل عذاب ، ألنهم أظلم من كل ظالم" 

الذي ال ٌخفؾ عن أهله ، وال ٌمضى علٌهم فٌها  لال الطبري:" وأما )العذاب العظٌم(، فإنه عذاب جهنم
 .(2)فٌموتوا"

لال الماسمً:وذلن" لما انتهكوا من حرمة البٌت وامتهنوه، من نصب األصنام حوله، ودعاء ؼٌر هللا،  
 .(1)والطواؾ به عرٌا، وؼٌر ذلن من أفاعٌلهم التً ٌكرهها هللا ورسوله"

ساجد هللا أن ٌذكر فٌها اسمه، فبل أعظم إٌمانا ممن سعى فً عمارة لال السعدي:" وإذا كان ال أظلم ممن منع م 
ٌَْوِم  ِ َواْل ِ َمْن آَمَن بِاّلَّ المساجد بالعمارة الحسٌة والمعنوٌة، كما لال تعالى: }إِنََّما ٌَْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ

ُ أَْن [، بل لد أمر هللا تعالى برفع بٌوته وتعظٌمها وتكرٌمها، فم1ٔاآلِخِر{]التوبة: ال تعالى: }فًِ بٌُُوٍت أَِذَن َّللاَّ
[، وللمساجد أحكام كثٌرة، ٌرجع حاصلها إلى مضمون هذه اآلٌات ٖٙتُْرفََع َوٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ{]النور:

 .(5)الكرٌمة"
وفً كٌفٌة اتصال هذه اآلٌة بما لبلها وجوه: فؤما من حملها على النصارى وخراب بٌت الممدس لال: تتصل   

بما لبلها من حٌث أن النصارى ادعوا أنهم من أهل الجنة فمط، فمٌل لهم: كٌؾ تكونون كذلن مع أن معاملتكم 
فً تخرٌب المساجد والسعً فً خرابها هكذا، وأما من حمله على المسجد الحرام وسابر المساجد لال: جرى 

[، ولٌل: جرى ذكر جمٌع ٖٔٔبمرة: ذكر مشركً العرب فً لوله: }كذالن لال الذٌن * لبلهم مثل لولهم{ ]ال
 .(ٓٔ)الكفار وذمهم، فمرة وجه الذم إلى الٌهود والنصارى ومرة إلى المشركٌن

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن المعاصً تختلؾ لبحاً؛ لموله تعالى: } ومن أظلم {؛ و} أظلم { اسم تفضٌل؛ واسم  -ٔ

بًل علٌه؛ وكما أن ال معاصً تختلؾ، فكذلن الطاعات تختلؾ: بعضها أفضل التفضٌل ٌمتضً مفضَّبلً، ومفضَّ
من بعض؛ وإذا كانت األعمال تختلؾ فالعامل نتٌجة لها ٌختلؾ؛ فبعض الناس ألوى إٌماناً من بعض؛ وبهذا 
نعرؾ أن المول الصحٌح لول أهل السنة، والجماعة فً أن اإلٌمان ٌزٌد، وٌنمص، والناس ٌتفاوتون تفاوتاً 

ً ال فً الكسب ا لملبً، وال فً الكسب البدنً: فإن الناس ٌتفاوتون فً الٌمٌن؛ وٌتفاوتون فً األعمال عظٌما
 الظاهرة من لول أو فعل.

ٌتفاوتون فً الٌمٌن: فإن اإلنسان نفسه تتفاوت أحواله بٌن حٌن وآخر؛ فً بعض األحٌان ٌصفو ذهنه وللبه 
ه الؽفلة، فٌَِملُّ ٌمٌنه؛ ولهذا لال هللا تعالى حتى كؤنما ٌشاهد اآلخرة رأي عٌن؛ وفً بعض األحٌان تستولً علٌ

[ ؛ وتفاوت الناس فً العلم، والٌمٌن أمر ٕٓٙإلبراهٌم: }أو لم تإمن لال بلى ولكن لٌطمبن للبً{ ]البمرة: 
صار عندي علم بمدومه؛ فإذا جاء آخر،  -والرجل ثمة عندي  -« لدم فبلن»معلوم: فلو أتى رجل، ولال: 

                                                                                                                                                                                                       

 .ٕٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .25ٖ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .ٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .1ٖ/ٔالنسفً: ، وانظر: تفسٌر 5ٖٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .2٘ٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٙ)
 .ٕ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .25ٖ/ٔ(محاسن التؤوٌل: 1)
 .ٖٙ( تفسٌر السعدي:5)
 .ٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الرازي:ٓٔ)
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زداد علمً؛ فإذا جاء الثالث ازداد علمً أكثر؛ فإذا رأٌتُه ازداد علمً؛ فاألمور العلمٌة ا« لدم فبلن»ولال: 
 تتفاوت فً إدران الملوب لها.

أٌضاً ٌتفاوت الناس فً األلوال: فالذي ٌسبِّح هللا عشر مرات أزٌد إٌماناً ممن ٌسبِّحه خمس مرات؛ وهذه زٌادة 
ال من حٌث جنس العمل: فالمتعبد بالفرٌضة أزٌد إٌماناً من كمٌة اإلٌمان؛ كذلن ٌتفاوت الناس فً األعم

؛ « ما تمرب إلً عبدي بشًء أحب إلً مما افترضت علٌه»المتعبد بالنافلة؛ لموله تعالى فً الحدٌث المدسً: 
 .(ٔ)فبهذا ٌكون المول الصواب ببل رٌب لول أهل السنة، والجماعة أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص

جواز منع دخول المساجد لمصلحة؛ لموله تعالى: } أن ٌذكر فٌها اسمه{؛ ومنع مساجد  ومن فوابد اآلٌة: - ٕ 
هللا له أسباب؛ فتارة تمنع المساجد من أن تمتهن فرشها، أو أرضها، أو كتبها، أو مصاحفها؛ فتؽلَّك األبواب 

فتن، والتشوٌش على العامة؛ حماٌة لها؛ وتارة تؽلك أبوابها خوفاً من الفتنة، كما لو اجتمع فٌها لوم إلثارة ال
فتؽلك منعاً لهإالء من االجتماع؛ وتارة تؽلك لترمٌمها، وإصبلحها؛ وتارة تؽلك خوفاً من سرلة ما فٌها؛ ففً 

 كل هذه الصور إؼبللها مباح، أو مطلوب.
رآن، أو ومنها: تحرٌم منع المساجد من أن ٌذكر فٌها اسم هللا سواء كان ذكر هللا: صبلة، أو لراءة للم - ٖ 

 تعلٌماً للعلم، أو ؼٌر ذلن.
وأخذ بعض العلماء من هذه اآلٌة: تحرٌم التحجر؛ وهو أن ٌضع شٌباً فً الصؾ، فٌمنع ؼٌره من الصبلة فٌه، 
وٌخرج من المسجد؛ لالوا: ألن هذا منع المكان الذي تحجره بالمسجد أن ٌذكر فٌه اسم هللا؛ ألن هذا المكان 

لٌه؛ وهذا لد منع من هو أحك بالمكان منه أن ٌذكر فٌه اسم هللا؛ وهذا مؤخذ لوي؛ أحك الناس به أسبك الناس إ
وال شن أن التحجر حرام: أن اإلنسان ٌضع شٌباً، وٌذهب، وٌبٌع، وٌشتري، وٌذهب إلى بٌته ٌستمتع بؤوالده، 

 ٌتخطى الرلاب وأهله؛ وأما إذا كان اإلنسان فً نفس المسجد فبل حرج أن ٌضع ما ٌحجز به المكان بشرط أال
 عند الوصول إلٌه، أو تصل إلٌه الصفوؾ؛ فٌبمى فً مكانه؛ ألنه حٌنبذ ٌكون لد شؽل مكانٌن.

ومن فوابد اآلٌة: شرؾ المساجد؛ إلضافتها إلى هللا؛ لموله تعالى: } مساجد هللا {؛ والمضاؾ إلى هللا ٌنمسم  -ٗ 
ما ٌتعلك بؤعٌان مخلولة؛ فإذا كان المضاؾ إلى هللا  إلى ثبلثة ألسام: إما أن ٌكون أوصافاً؛ أو أعٌاناً؛ أو

من صفاته ؼٌر مخلوق، مثل كبلم هللا، وعلم هللا؛ وإذا كان المضاؾ إلى هللا عٌناً لابمة بنفسها فهو  وصفاً فهو
من مخلوق ولٌس من صفاته، مثل مساجد هللا، ونالة هللا، وبٌت هللا؛ فهذه أعٌان لابمة بنفسها إضافتها إلى هللا 

باب إضافة المخلوق لخالمه على وجه التشرٌؾ؛ وال شًء من المخلولات ٌضاؾ إلى هللا عز وجل إال لسبب 
خاص به؛ ولوال هذا السبب ما خص باإلضافة؛ وإذا كان المضاؾ إلى هللا ما ٌتعلك بؤعٌان مخلولة فهو أٌضاً 

فإن الروح هنا مخلولة؛ ألنها تتعلك [ ؛ 5ٕمخلوق؛ وهذا مثل لوله تعالى: }ونفخت فٌه من روحً{ ]الحجر: 
 بعٌن مخلولة.

ات التً تكون فً البٌوت، أو الدوابر الحكومٌة ال ٌثبت لها هذا الحكم؛ ألنها  -٘  ومن فوابد اآلٌة: أن المصلٌَّ
ات خاصة؛ فبل ٌثبت لها شًء من أحكام المساجد.  مصلٌَّ

 ٙ-  ً للشرن؛ ألن } مساجد هللا { معناها موضع  ومنها: أنه ال ٌجوز أن ٌوضع فً المساجد ما ٌكون سببا
السجود له؛ فإذا وضع فٌها ما ٌكون سبباً للشرن فمد خرجت عن موضوعها، مثل أن نمبر فٌها الموتى؛ فهذا 

 محرم؛ ألن هذا وسٌلة إلى الشرن.
ا، ومنها: وجوب تطهٌر المساجد؛ وهذا مؤخوذ من إضافتها إلى هللا تلن اإلضافة الماضٌة بتشرٌفه -2 

 وطهر بٌتً للطابفٌن والعاكفٌن والركَّع السجود {. } :وتعظٌمها؛ ولهذا لال تعالى
بالنسبة  -ومنها: أن الناس فٌها سواء؛ ألن هللا تعالى أضافها إلى نفسه: } مساجد هللا {؛ والناس عباد هللا  -1 

 ال فرق بٌنه وبٌن اآلخرٌن. ؛ فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة هللا فإنه-إلى هللا فً المسجد سواء 
وهنا نمول: إن للعاِلم الحك أن ٌتخذ مكاناً ٌجعله إللماء الدرس، وتعلٌم الناس؛ لكنه إذا ألٌمت الصبلة ال ٌمنع 

 .-هو، وؼٌره سواء  -الناس 
ة عما ومنها: أن ذكر هللا ال بد أن ٌكون باسمه، فتمول: ال إله إال هللا؛ سبحان هللا؛ سبحان ربن رب العز -5 

ٌصفون؛ سبحان ربً العظٌم؛ فالذكر باللسان ال ٌكون إال باسم هللا؛ أما ذكر الملب فٌكون ذكراً هلل، وذكراً 

                                                             
(ٔ) .ٕٓ٘ٙن التواضع، حدٌث رلم 1ٖ، كتاب الرلاق، باب ٙٗ٘ – ٘ٗ٘أخرجه البخاري ص   
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ألسمابه؛ فمد ٌتؤمل اإلنسان فً للبه أسماء هللا، وٌتدبر فٌها، وٌكون ذكراً لبلسم؛ ولد ٌتؤمل فً أفعال هللا عز 
 وجل، ومخلولاته، وأحكامه الشرعٌة.

فوابد اآلٌة: تحرٌم تخرٌب المساجد؛ لموله تعالى: } وسعى فً خرابها {؛ وٌشمل الخراب الحسً، ومن  - ٓٔ 
على هدم المساجد حسًّا بالمعاول، والمنابل؛ ولد ٌخربها  -والعٌاذ باهلل  -والمعنوي؛ ألنه لد ٌتسلط بعض الناس 

 معنًى، بحٌث ٌنشر فٌها البدع والخرافات المنافٌة لوظٌفة المساجد.
ومنها: البشارة للمإمنٌن بؤن العالبة لهم، وأن هإالء الذٌن منعوهم لن ٌدخلوها إال وهم خابفون؛ وهذا  - ٔٔ

 على أحد االحتماالت التً ذكرناها.
ومنها: أن عموبة من منع مساجد هللا أن ٌذكر فٌها اسمه وسعى فً خرابها، الخزي والعار فً الدنٌا،  - ٕٔ 

 والعذاب العظٌم فً اآلخرة.
ومنها: أن الذنب إذا كان فٌه تعّدٍ على العباد فإن هللا لد ٌجمع لفاعله بٌن العموبتٌن: عموبة الدنٌا،  - ٖٔ 

وعموبة اآلخرة؛ عموبة الدنٌا لٌشفً للب المظلوم المعتدى علٌه؛ وال شن أن اإلنسان إذا اعتدى علٌن، ثم 
تص لن منه؛ أما إذا كان فً حك هللا فإن هللا تعالى ال رأٌت عموبة هللا فٌه أنن تفرح بؤن هللا سبحانه وتعالى ال

ٌجمع علٌه بٌن عموبتٌن؛ لموله تعالى: }وما أصابكم من مصٌبة فبما كسبت أٌدٌكم وٌعفو عن كثٌر{ ]الشورى: 
ٖٓ. ] 

 ومن فوابد اآلٌة: إثبات ٌوم المٌامة؛ لموله تعالى: } ولهم فً اآلخرة عذاب عظٌم {. - ٗٔ 
عذاب اآلخرة أعظم من عذاب الدنٌا، كما أن نعٌم اآلخرة أكمل من نعٌم الدنٌا؛ ولكن هللا  ومنها: أن - ٘ٔ 

سبحانه وتعالى ٌُري عباده نموذجاً من هذا، ومن هذا؛ ألنه ال ٌستمٌم فهم الوعٌد، وال فهم الوعد، إال بمشاهدة 
ً عاماً؛  نموذج من ذلن؛ لو كان هللا توعد بالنار، ونحن ال ندري ما هً النار، فبل ً إجمالٌا نخاؾ إال خوفا

 وكذلن لو وعد بالنعٌم والجنة، وال نعرؾ نموذجاً من هذا النعٌم، لم ٌكن الوعد به حافزاً للعمل.
 المرآن

َ َواِسٌع َعِلٌٌم ) ِ إِن  َّللا  ٌْنََما تَُولُّوا فَثَم  َوْجهُ َّللا  َ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَؤ  [٘ٔٔ:  ({ ]البمرة٘ٔٔ}َوّلِِل 
 التفسٌر:

وهلل جهتا شروق الشمس وؼروبها وما بٌنهما، فهو مالن األرض كلها. فؤي جهة توجهتم إلٌها فً الصبلة بؤمر 
هللا لكم فإنكم مبتؽون وجهه، لم تخرجوا عن ملكه وطاعته. إن هللا واسع الرحمة بعباده، علٌم بؤفعالهم، ال 

 ٌؽٌب عنه منها شًء.
 اآلٌة على ألوال: اختلفوا فً سبب نزول  

سرٌة كنت فٌها فؤصابتنا ظلمة فلم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدها: أخرج الواحدي عن جابر بن عبد هللا لال: "بعث رسول هللا 
نعرؾ المبلة، فمالت طابفة منا: لد عرفنا المبلة هً هاهنا لبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا ولال بعضنا: 

ما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلن الخطوط لؽٌر المبلة هاهنا لبل الجنوب فصلوا وخطوا خطوطا فل
عن ذلن، فسكت فؤنزل هللا تعالى: }وهلل المشرق والمؽرب فؤٌنما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المبلة فلما لفلنا من سفرنا سؤلنا النبً 

 .(ٔ)تولوا فثم وجه هللا{"
" كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً لٌلة  والثانً: وأخرج الطبري عن عبد هللا بن عامر بن ربٌعة ، عن أبٌه لال ،

سوداء مظلمة ، فنزلنا منزال فجعل الرجل ٌؤخذ األحجار فٌعمل مسجدا ٌصلً فٌه ، فلما أصبحنا ، إذا نحن لد 
صلٌنا على ؼٌر المبلة ، فملنا : ٌا رسول هللا لمد صلٌنا لٌلتنا هذه لؽٌر المبلة . فؤنزل هللا عز وجل : }وهلل 

 .(ٕ)ق والمؽرب فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا إن هللا واسع علٌم{"المشر

                                                             

أ( وٌشهد له:  ٓٗ( وإسناده منمطع )العجاب البن حجر: ورلة 2ٕباب النمول: . أخرجه ابن مردوٌه )ل2ٖ( أسباب النزول: ٔ)
 الرواٌة اآلتٌة.

 .ٖٔ٘/ٕ(:ص1ٗٔٔ( تفسٌر الطبري)ٕ)
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الثالث: وأخرج الطبري والواحدي عن عبد هللا بن عامر بن ربٌعة ، عن أبٌه لال:" كنا مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لٌلة 
فذكرنا للنبً صلى مظلمة فً سفر ، فلم ندر أٌن المبلة فصلٌنا ، فصلى كل واحد منا على حٌاله، ثم أصبحنا 

"}ِ ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ َ  .  (ٔ)هللا علٌه وسلم ، فؤنزل هللا عز وجل :} فَؤ
 .(ٕ)لال الواحدي: "ومذهب ابن عمر أن اآلٌة نازلة فً التطوع بالنافلة" 
{ أن تصلً حٌثما أخرج الطبري عن ابن عمر أنه لال : " إنما نزلت هذه اآلٌة : }أٌنما تولوا فثم وجه هللا 

توجهت بن راحلتن فً السفر تطوعا ، كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا رجع من مكة ٌصلً على راحلته تطوعا ٌوما 
 .(ٖ)برأسه نحو المدٌنة "

ً توفً، إن النجاش -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرابع: لال ابن عباس فً رواٌة عطاء: "إن النجاشً لما توفً لال جبرٌل للنبً 
ولال لهم: "إن هللا أمرنً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن ٌحضروا وصفهم ثم تمدم رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فصل علٌه، فؤمر رسول هللا 

وهم علٌه، فمال أصحاب رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن أصلً على النجاشً ولد توفً فصلوا علٌه" فصلى رسول هللا 
فً أنفسهم: كٌؾ نصلً على رجل مات، وهو ٌصلً على ؼٌر لبلتنا؟ وكان النجاشً ٌصلً إلى بٌت  - ملسو هيلع هللا ىلص -

 .(ٗ)الممدس حتى مات ولد صرفت المبلة إلى الكعبة، فؤنزل هللا تعالى: }فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا{"
لوا : نصلً على رجل لٌس بمسلم ! وأخرج الطبري عن لتادة:" إن أخاكم النجاشً لد مات فصلوا علٌه. لا 

ٌِْهْم َخاِشِعٌنَ  َل ٌْكُْم َوَما أُنزَل إِ َل ِ َوَما أُنزَل إِ ِ{ ]سورة آل عمران لال فنزلت} َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن بِاّلَّ  ِّلَّ
وجل : }وهلل المشرق والمؽرب  [ ، لال : لتادة ، فمالوا : إنه كان ال ٌصلً إلى المبلة ، فؤنزل هللا عز55ٔ: 

 .(٘)فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا{"
، فهذا (ٙ)لال الواحدي:" ومذهب لتادة أن هذه اآلٌة منسوخة بموله تعالى: }وحٌثما كنتم فولوا وجوهكم شطره{ 

تولوا  لول ابن عباس عند عطاء الخراسانً، ولال: أول ما نسخ من المرآن شؤن المبلة، لال هللا تعالى: }فؤٌنما
نحو بٌت الممدس وترن البٌت العتٌك، ثم صرفه هللا تعالى إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فثم وجه هللا{، لال: فصلى رسول هللا 

 .(2)البٌت العتٌك"

الخامس: أخرج الطبري وابن أبً حاتم عن ابن عباس لال : "لما هاَجَر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة ، وكان 
َر[ أهلها الٌهوُد ، أَمره هللا أن ٌستمبل بٌَت الممدس. ففرحت الٌهود. فاستمبلها َرسُول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بْضعة َعشر ]أكث

َشهًرا ، فكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌُحّب لبلَة إبراهٌم علٌه السبلم ، وكان ٌدعو وٌنظر إلى السماء. فؤنزل هللا عز 

                                                             

( ٖ٘ٗح:  - 2ٙٔ/ٕ، والحدٌث أخرجه الترمذي )2ٖ-ٖٙ، وأسباب النزول للواحدي: ٕٖ٘/ٕ(:ص1ٕٗٔ( تفسٌر الطبري)ٔ)
( )العجاب: 1ٖٙح:  - 1٘/ٔ( والطٌالسً )منحة المعبود: ٘ح:  - 2ٕٕ/ٔ( والدارلطنً )ٕٓٓٔح:  - ٕٖٙ/ٔوابن ماجه )

( كلهم من طرٌك أشعث به. ٖٙٗح:  - 1ٕٗ/ٔ( والطبرانً )المعجم األوسط: ٕٖٔ/ٔأ( وعبد بن حمٌد )فتح المدٌر:  ٓٗورلة 
رلم:  - 1ٖٗ/ٔبك: ( )وعاصم ضعٌؾ )المصدر السا51٘رلم  - 25/ٔوإسناده ضعٌؾ جدا فؤشعث مترون )تمرٌب التهذٌب: 

 ( وٌشهد للرواٌتٌن السابمتٌن:٘ٔ
( من طرٌك دمحم بن عبٌد هللا العرزمً عن 5٘ٔ/ٔ( وابن مردوٌه )تفسٌر ابن كثٌر: ٖح:  - 2ٕٔ/ٔما أخرجه الدارلطنً ) - ٔ

 عطاء عن جابر به وضعفه الدارلطنً وكذلن شمس الحك العظٌم أبادي فً "التعلٌك المؽنً على الدارلطنً".
( من طرٌك دمحم بن سالم عن عطاء عن جابر نحوه. 2ٕٓ/ٔ( والحاكم )المستدرن: ٗح:  - 1ٕٔ/ٔما أخرجه الدارلطنً ) - ٕ

( . للت: وأنا ال 5٘ٔ/ٔ( والحافط ابن كثٌر فً "تفسٌره" )2ٕٓ/ٔوضعفه الحافظ الذهبً فً "التلخٌص" )حاشٌة المستدرن: 
لورود ما ٌعارضها مما هو أصح، كما فً رواٌة علً بن أبً طلحة الوالبً أرى أن هذه الطرق ٌجبر بعضها بعضا لضعفها، و

 [.2ٖعن ابن عباس رضً هللا عنهما وسٌؤتً تخرٌجها.]انظر: حاشٌة أسباب النزول للواحدي: 
 .2ٖ( أسباب النزول: ٕ)
 .2ٖ، وانظر: أسباب النزول للواحدي: ٖٓ٘/ٕ(:ص1ٗٓٔ(تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٖ-2ٖ: ( أسباب النول للواحديٗ)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٕ(:ص1ٗٗٔ( تفسٌر الطبري)٘)
 . 5ٕ٘/ٕ(:ص1ٖ2ٔ(، و)1ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٖ-2ٖ( أسباب النول للواحدي: 2)
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َماِء { ]سورة البمرة : وجل : } لَْد َنرَ  [ اآلٌة. فارتاب من ذلن الٌهود ولالوا : " ما ٗٗٔى تَمَلَُّب َوْجِهَن فًِ السَّ
 .(ٔ)والهم عن لبلتهم التً كانوا علٌها " ؟ فؤنزل هللا عز وجل : } لُْل هلل المشرق والمؽرب{ "

[ ، لالوا : إلى أٌن ؟ ٓٙ{]سورة ؼافر : السادس: : ولال مجاهد: " لما نزلت : }اْدعُونًِ أَْستَِجْب لَكُْم 
 .(ٕ)[" ٘ٔٔفنزلت:}فؤٌَنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ هللاِ{] البمرة : 

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب{]البمرة:   [، " أي هلل مكان شروق الشمس ومكان ؼروبها والمراد جمٌع ٘ٔٔلوله تعالى}َوِّلَّ
 . (ٖ)األرض"

 .(ٗ)"هلل ملكهما وتدبٌرهما"لال الطبري: "أي:    
 .(٘)لال الزمخشري:" أى ببلد المشرق والمؽرب واألرض كلها ّلَّ هو مالكها ومتولٌها"  
لال أبو السعود:" أي له كل األرض التً هً عبارة عن ناحٌتً المشرق والمؽرب ال ٌختص به من حٌث  

 .(ٙ)"الملن والتصرؾ ومن حٌث المحلٌة لعبادته مكان منها دون مكان
ٌعنً أن هللا سبحانه وتعالى مختص بملن المشرق، والمؽرب؛ وأما من سواه فملكه لال ابن عثٌمٌن:"   

 .(2)وٌحتمل أن المراد له كل شًء؛ ألن ذكر المشرق والمؽرب ٌعنً اإلحاطة والشمول" محدود..
طلوعها منه:) مطلع(، و}المشرق{: "هو موضع شروق الشمس، وهو موضع طلوعها ، كما ٌمال : لموضع   

 .(1)بكسر البلم"
لال الراؼب:" المشرق والمؽرب، تارة ٌماالن بلفظ الواحد إما إشارة إلى ناحٌة األرض ، وإما إلى المطلع  

والمؽٌب ، وتارة بلفظ التثنٌة إشارة إلى مشرلً ومؽربً الشتاء والصٌؾ ، وتارة بلفظ الجمع اعتباراً 
ٌوم ، وشرلت الشمس طلعت ، وأشرلت : أضاءت وذلن إذا كثٌر شرولها ، باختبلؾ المؽارب والمطالع كل 

وشرلت اللحم : ألمٌته على الشمس المشرق ، والشرؾ الصلب ألنه ٌمام فٌه صبلة ]العٌد[ عند شرولها ، 
وشرق الثوب بالصبػ تشبٌها بلون الشرلة ، والؽروب للشمس تصور منه بعد ذهابها عن العمارة ، فٌمال لدى 

د ؼروب ، ومنه الؽروب لكونه مبعدا فً الذهاب ، وؼارب السنام لبعده عن المنال ، وؼرب السٌؾ أبعد تباع
جزء من صحٌفته ، ثم تصور منه حدته ، فمٌل لسان ؼرب وسمً الدلو ؼرباً لتصور بعدها فً الببر ، ثم 

اً فٌما بٌن الجواهر ، والؽرب سمً الماء به كتسمٌتهم إٌاها بالذنوب لكونه فٌها ، والؽرب للذهب لكونه ؼرٌب
 .(5)لبعده عن المثمرات من األشجار"

                                                             

، وإسناده 5ٖ، وأسباب النزول للواحدي: 1ٕٗ/ٔ(:ص5ٕٖٔ، وابن أبً حاتم)5ٖٔ-1ٖٔ/ٕ(:صٕٓٙٔ( تفسٌر الطبري)ٔ)
 . 22/ٔصح األسانٌد عن ابن عباس رضً هللا عنهما. انظر: التفسٌر والمفسرون: ، وهذا أ2ٕصحٌح، انظر: لباب النمول: 

 .ٖٗ٘/ٕ(:ص1ٗ2ٔ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .25/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٙ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .1ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٙ)
ولد وردت المشرق، والمؽرب فً المرآن على ثبلثة أوجه: )مفردة، ومثناة،  ، لال الشٌخ:"ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)

وجمع(؛ فجاءت مفردة هنا فمال تعالى: } وهلل المشرق والمؽرب {؛ وجاءت مثناة فً لوله تعالى: }رب المشرلٌن ورب 
ً فً لوله تعالى: }فبل ألسم برب المشارق والمؽارب{ ]المع2ٔالمؽربٌن{ ]الرحمن:  [ ؛ والجمع بٌن هذه ٓٗارج: [ ، وجمعا

األوجه الثبلثة أن نمول: أما )المشرق( فبل ٌنافً )المشارق(، وال )المشرلٌن(؛ ألنه مفرد محلى بـ )أل(؛ فهو للجنس الشامل 
للواحد، والمتعدد؛ وأما } رب المشرلٌن ورب المؽربٌن {، و} رب المشارق والمؽارب { فالجمع بٌنهما أن ٌمال: إن جمع } 

رق {، و} المؽارب { باعتبار الشارق، والؽارب؛ ألن الشارق، والؽارب كثٌر: الشمس، والممر، والنجوم؛ كله له مشرق، المشا
ومؽرب؛ فمن ٌحصً النجوم! أو باعتبار مشرق كل ٌوم، ومؽربه؛ ألن كل ٌوم للشمس مشرق، ومؽرب؛ وللممر مشرق، 

شرق الشتاء تكون الشمس فً ألصى الجنوب؛ ومشرق الصٌؾ فً ومؽرب؛ وثنَّى باعتبار مشرق الشتاء، ومشرق الصٌؾ؛ فم
أكثر ما فٌها بصٌؽة التثنٌة؛ فلذلن كان من « الرحمن»ألصى الشمال؛ وبٌنهما مسافات عظٌمة ال ٌعلمها إال هللا؛ وسورة 

برب المشارق المناسب اللفظً أن ٌذكر المشرق، والمؽرب بصٌؽة التثنٌة؛ أما عند العظمة فذكرت بالجمع: }فبل ألسم 
 [".ٔٗ، ٓٗوالمؽارب إنا لمادرون * على أن نبدل خٌراً منهم وما نحن بمسبولٌن{ ]المعارج: 

 .ٕٙ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 . 55ٕ-151ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5)
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ولد خصهما)المشرق والمؽرب( بالذكر، لكونهما محل اآلٌات العظٌمة، فهما مطالع األنوار ومؽاربها، فإذا   
 كان مالكا لها، كان مالكا لكل الجهات.

ٌْنََما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجهُ    َ [، " أي إلى أي جهة توجهتم بؤمره فهنان لبلته التً رضٌها ٘ٔٔهللا{]البمرة:لوله تعالى: }فَؤ
 .(ٔ)لكم"

 .(ٕ)لال أبو السعود:" أي ففً أي مكان فعلتم تولٌة وجوهكم شطر المبلة، فهنان جهته" 
نعتم أن لال الزمخشري:" ففً أى مكان فعلتم التولٌة، ]فثّم[ جهته التً أمر بها ورضٌها، والمعنى أنكم إذا م  

تصلوا فً المسجد الحرام أو فً بٌت الممدس ، فمد جعلت لكم األرض مسجداً فصلوا فً أى بمعة شبتم من 
بماعها ، وافعلوا التولٌة فٌها فإن التولٌة ممكنة فً كل مكان ال ٌختص إسكانها فً مسجد دون مسجد وال فً 

 .(ٖ)مكان دون مكان"
 .(ٗ)موجود ٌمكنكم الوصول إلٌه" لال الراؼب:أي" وحٌث ما توجهتم، فهو  
ِ{]البمرة:ولد اختلؾ فٌه المفسرون من السلؾ، والخلؾ، فً لوله تعالى   [، على ٘ٔٔ}فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ

 :(٘)ألوال
، وابن (2)، والسعدي(ٙ)أحدها: أن المراد به: وجه هللا الحمٌمً. وإنه من آٌات الصفات. وهذا لول ابن خزٌمة

 .(1)عثٌمٌن
ِ{، "فٌه إثبات الوجه هلل تعالى، على الوجه البلبك به تعالى، وأن لال الشٌخ السعدي:    ولوله تعالى}فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ

 .(5)هلل وجها ال تشبهه الوجوه"
ال ٌزال هللا ، وبموله "(ٓٔ): "إذا لام أحدكم إلى الصبلة فإن هللا لَِبل وجهه"-ملسو هيلع هللا ىلص  -واستدلوا على ذلن بمول النبً  

 .(ٔٔ)ممببل على عبده بوجهه ما دام ممببًل علٌه، فإذا انصرؾ صرؾ وجهه عنه"
  .(ٖٔ)، ونصره شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة(ٕٔ)والثانً: معناه:الجهة، أي: لبلة هللا. لاله مجاهد

                                                             

 .25/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٓ٘/!ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕ)
 .1ٓٔ/ٔ( الكشاؾ:ٖ)
 .55ٕ/ٔاألصفهانً: ( تفسٌر الراؼب ٗ)
 .ٗ/ٕ. وتفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٙ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٙٔ/ ٙ( انظر: مجموع الفتاوى: ٙ)
 .ٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: 2)
 )ط. ابن الجوزي(. 15ٕ/ ٔ( انظر: "شرح العمٌدة الواسطٌة" 1)

ٌح موافك لظاهر اآلٌة، وأن الثانً ال ٌخالؾ األول فً : أن األول صح5ٕٓ/ ٔولد بٌَّن الشٌخ ابن عثٌمٌن فً "شرح الواسطٌة" 
 الوالع، فإذا للنا: فثم جهة هللا، وكان هنان دلٌل سواء كان هذا الدلٌل تفسٌر اآلٌة الثانٌة فً الوجه الثانً، أوكان الدلٌل ما جاءت

لٌها، فثم أًٌضا وجه هللا حمًا، وحٌنبٍذ ٌكون به السنة، فإنن إذا توجهت إلى هللا فً صبلتن، فهً جهة هللا التً ٌمبل هللا صبلتن إ
: والؽرض أنه إذا لٌل: فثم لبلة هللا لم 2ٔ/ ٙالمعنٌان ال ٌتنافٌان. اهـ. هذا ولد نبه شٌخ اإلسبلم على أمٍر مهم فمال فً "الفتاوى" 

هم المثبتة، فإن هذا المعنى صحٌح ٌكن هذا من التؤوٌل المتنازع فٌه، الذي ٌنكره منكرو آٌات الصفات، وال هو مما ٌستدل به علٌ
َّمَّ لبلة هللا ِ{ على: فَث ، هل فً نفسه، واآلٌة دالة علٌه، وإن كانت على ثبوت صفة فذان شًء آخر، وٌبمى داللة لولهم }فَثَمَّ َوجهُ َّللاَّ

فمد استمبل لبلة هللا؟ فهذا فٌه  هو من باب تسمٌة المبلة وجًها باعتبار أن الوجه والجهة واحد، أو باعتبار أن من استمبل وجه هللا
 [.ٕٓٙ/ٖبحوث لٌس هذا موضعها.]انظر: حاشٌة التفسٌر البسٌط:

 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)
( كتاب المساجد، باب: النهً عن البصاق فً 2ٗ٘( كتاب الصبلة، باب: حن البزاق بالٌد ومسلم )ٙٓٗ(رواه البخاري )ٓٔ)

 المسجد فً الصبلة وؼٌرها.
 .ٗٓ٘/ٔ(:5ٖٖعلى الصحٌحٌن)( المستدرن ٔٔ)
 .ٖٙ٘/ٕ(:ص1ٗ5ٔ(، و)1ٗ1ٔ، و)ٖٖ٘/ٕ(:ص1ٗٙٔ(، و)1ٗ٘ٔ( تفسٌر الطبري)ٕٔ)
: من عدها فً آٌات الصفات فمد ؼلط كما فعل طابفة، 5ٖٔ/ ٖ،  بل لال فً: 1ٕٗ/ ٕو 5ٖٔ/ ٖ، ٙٔ/ ٙ( انظر: الفتاوى: ٖٔ)

 ِ ِ{ والمشرق والمؽرب الجهات، فإن سٌاق الكبلم ٌدل على المراد حٌث لال: }َوِّلَّ ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ َ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب فَؤ
ِ{ أي: تستمبلوا وتت ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ َ وجهوا وهللا والوجه هو الجهة، ٌمال: أي وجه ترٌده؟ أي: أي جهة .. ولهذا لال: }َفؤ

: ولكن من الناس من ٌسلِّم أن المراد بذلن وجه هللا: أي لبلة هللا، ولكن ٌمول: هذه اآلٌة تدل على ٙٔ/ ٙأعلم. اهـ. ولال فً 
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 :(ٕ)، كمول الشاعر(ٔ)والعرب تجعل المصد الذي ٌتوجه إلٌه وجًها 
 أستؽفر هللا ذنبًا لسُت ُمْحِصٌه        ربَّ العباِد إلٌه الوجهُ والعمُل 

ِ{ أي: جهة هللا التً تعبّدكم بالتوجه إلٌها،  معناه. إلٌه المصد، وعلى هذا المول معنى لوله: }فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ
 .(ٖ)واإلضافة تكون للتخصٌص نحو: بٌت هللا، ونالة هللا

 .(ٗ)ركون بالتوجه إلٌه، رضا هللا الذي له الوجه الكرٌمالثالث: ولٌل: فثم تد
والراجح عندي: أن المراد به الوجه الحمٌمً هلل عّز وجّل؛ ألن ذلن هو األصل؛ ولٌس هنان ما   

ن ؛ والمصلُّون حسب مكانهم ٌتجهون؛ فؤهل الٌم(ٔ)ٌمنعه؛ ولد أخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن هللا تعالى لِبَل وجه المصلً
ٌتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى الجنوب؛ وأهل المشرق إلى المؽرب؛ وأهل المؽرب إلى الشرق؛ وكل 
ٌتجه جهة؛ لكن االتجاه الذي ٌجمعهم الكعبة؛ وكل ٌتجه إلى وجه هللا؛ وعلى هذا ٌكون معنى اآلٌة: أنكم مهما 

لى المؽرب، أو إلى الشمال، أو إلى توجهتم فً صبلتكم فإنكم تتجهون إلى هللا سواء إلى المشرق، أو إ
 .(٘)الجنوب

 .(ٙ)ولرأ الحسن : "}فؤٌنما تولوا{، بفتح التاء، من التولً، ٌرٌد : فؤٌنما توجهوا المبلة" 
َ َواِسٌع َعِلٌٌم{]البمرة: لوله تعالى:   أي: فاهلل تعالى واسع الفضل والصفات عظٌمها، علٌم " [،٘ٔٔ}إِنَّ َّللاَّ

 .(2)بسرابركم ونٌاتكم"
 .(1)لال السعدي: "فمن سعته وعلمه، وسع لكم األمر، ولبل منكم المؤمور، فله الحمد والشكر"  
لال المراؼً:" أي إنه تعالى ال ٌحصر وال ٌتحدد ، فٌصح ان ٌتوجه إلٌه فى كل مكان ، وهو علٌم بالمتوجه  

 .(5)وال تتمٌدوا باألمكنة ، والمعبود ؼٌر ممٌد"إلٌه أٌنما كان ، فاعبدوه حٌثما كنتم ، وتوجهوا إلٌه أٌنما حللتم ، 
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" أي ٌسع الخلك بالجود واإِلفضال، علٌم بتدبٌر شبونهم، ال تخفى علٌه خافٌة من أحوالهم" 
 .(ٔٔ)لال الزمخشري:" }واِسٌع{ الرحمة، ٌرٌد التوسعة على عباده والتٌسٌر علٌهم، }َعِلٌٌم{ بمصالحهم" 
ة:" و}واِسٌع{، معناه: متسع الرحمة علٌهم أٌن ٌضعها... }َعِلٌٌم{بالنٌات التً هً مبلن العمل، لال ابن عطٌ 

 .(ٕٔ)وإن اختلفت ظواهره فً لبلة وما أشبهها"
 .(ٖٔ)لال الراؼب:" ونبه بموله : بـ}واسع{، على إحاطته باألشٌاء ، وبـ}العلٌم{،أنه ال ٌخفى علٌه خافٌة"  

                                                                                                                                                                                                       

الصفة وعلى أن العبد ٌستمبل ربه كما جاء فً الحدٌث ... وٌمول: إن اآلٌة دلت على المعنٌٌن، فهذا شًء آخر، لٌس هذا 
 موضعه.

 ( انظر: اللسان:)وجه(.ٔ)
، و"أدب الكاتب" ٔٔٔ/ ٖ، و"الخزانة" 2ٖ/ ٔسٌبوٌه الخمسٌن التً ال ٌعرؾ لابلها. ٌنظر: "الكتاب"  (هذا البٌت من شواهدٕ)

/ ٔ، "البحر المحٌط" ٕٕ/ ٗوالرازي فً "تفسٌره"  1ٕٗ/ ٕو"مجموع الفتاوى"  2٘/ ٕ، المرطبً ٖٖٕ/ ٔ، و"الفراء" 5ٔٗ
 .25ٕ/ ٙ)ماده: ؼفر(. "المعجم المفصل"  2ٕٖٗ/ ٙ، "لسان العرب" ٖٔٙ

 والذنب هنا اسم جنس بمعنى الجمع؛ فلذا لال: لسُت محصٌه، وأراد: من ذنٍب. والوجه: المصد والمراد.
 .ٕٓٙ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٖٙ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)

(ٔ) ، 2ٖٙ، وأخرجه مسلم صٙٓٗ: حن البزاق بالٌد من المسجد، حدٌث رلم ٖٖ، كتاب الصبلة، باب ٖ٘أخرجه البخاري ص 
[ ٓ٘] ٖٕٕٔ: النهً عن البصاق فً المسجد فً الصبلة وؼٌرها...، حدٌث رلم ٖٔكتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب 

٘ٗ2.  
 .ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .1ٓٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1)
 .55ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .25/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .1ٓ/!ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٕٔٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .55ٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ)
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ول ملكوته لجمٌع اآلفاق، المتسبب عنه سعة علمه. وفً ذلن تحذٌر من المعاصً لال الماسمً:" بٌان لشم 
َ واِسٌع َعِلٌٌم نظٌر لوله: إِِن اْستََطْعتُْم أَْن تَْنفُذُوا ِمْن أَْلطاِر السَّ  ماواِت وزجر عن ارتكابها. ولوله تعالى: إِنَّ َّللاَّ

ٌَْن ما ُكْنتُْم ]الحدٌد: ٖٖاٍن ]الرحمن: َواأْلَْرِض فَاْنفُذُوا ال تَْنفُذُوَن إِالَّ بِسُْلط [ ٗ[ ، وكموله تعالى: َوهَُو َمعَكُْم أَ
ٍء َرْحَمةً َوِعْلماً 2ولوله ما ٌَكُوُن ِمْن نَْجوى ثبَلثٍَة إِالَّ هَُو رابِعُُهْم ]المجادلة:  ًْ [ ، ولوله: َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َش

 .(ٔ)اطته به وعلّوه علٌه"[ ، أي عّم كل شًء بعلمه وتدبٌره وإح2]ؼافر: 
)الواسع( ٌعنً واسع اإلحاطة، وواسع الصفات؛ فهو واسع فً علمه، وفً لدرته، لال ابن عثٌمٌن: "   

 .(ٕ)وسمعه، وبصره، وؼٌر ذلن من صفاته؛ و)علٌم( أي ذو علم؛ وعلمه محٌط بكل شًء"
 :(ٖ)و)الواسع( فً صفة هللا تعالى على ثبلثة أوجه 

بإفضاله على خلمه، واحتماله مسابل عباده، وأنه ال ٌُكِرثه إلحاُحهم، من لول العرب: فبلن أحدها: أنه واسع 
 :(ٗ)ٌسع ما ٌسؤل، لال أبو زبٌد

 أُعطٌهم الَجْهَد منً بَْلهَ ما أِسُع 
 .(ٙ)وأبً عبٌدة (٘)وهذا معنى لول الفراء

ع على عباده فً دٌنهم، وال ٌضطرهم إلى ما  حمة، واسع الثانً: أنه ٌَُوّسِ ٌعجزون عن أدابه، فهو واسُع الرَّ
 .(2)الشرٌعِة بالترخٌص لهم فً التوجٍه إلى أي جهة أدَّى إلٌها اجتهادهم عند خفاء األدلة

َماَواِت َواأْلَْرَض{ أي: علمه  الثالث: أنه ٌسع علَم كّلِ شًء، وٌسع علُمه كلَّ شًء، كموله: }َوِسَع كُْرِسٌُّهُ السَّ
ٍء ِعْلًما{ ]طه: (، ولال: }وَ ٗ) ًْ  [.51ِسَع كُلَّ َش

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: انفراد هللا بالملن؛ لتمدٌم الخبر فً لوله تعالى: } وهلل المشرق والمؽرب{. - ٔ 
 ومنها: عموم ملن هللا؛ ألن المشرق والمؽرب ٌحتوٌان كل شًء. - ٕ 
 فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا {.ومنها: إحاطة هللا تعالى بكل شًء؛ لموله تعالى: }  - ٖ 
ومنها: عموم ملن هللا تعالى للمشرق، والمؽرب خلماً وتمدٌراً؛ وله أن ٌوجه عباده إلى ما شاء منهما من  - ٗ 

مشرق ومؽرب؛ فله ملن المشرق والمؽرب توجٌهاً؛ ولد سبك أن لوله تعالى: }ما ننسخ من آٌة أو ننسها...{ 
مبلة كله تمهٌد لتحوٌل المبلة؛ فكؤن هللا تعالى ٌمول: هلل المشرق والمؽرب فإذا [ إلى آٌات نسخ الٙٓٔ]البمرة: 

 شاء جعل اتجاه المبلة إلى المشرق؛ وإذا شاء جعله إلى المؽرب؛ فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا.
 ومنها: إثبات الوجه هلل سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } فثم وجه هللا {. - ٘ 
إشارة إلى المكان؛ ولكن مكانه فً العلو؛ ال « ثم»تعالى له مكان لموله تعالى: } فثم {؛ ألن ومنها: أن هللا  - ٙ 

 . (ٕ)«أٌن هللا؟ لالت: فً السماء»ٌحٌط به شًء من مخلولاته؛ لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص للجارٌة: 
تعالى فً كل مكان بذاته؛ فإن لول ومنها: إبطال بدعتٌن ضالتٌن؛ إحداهما بدعة الحلولٌة المابلٌن بؤن هللا  - 2 

هإالء باطل ٌبطله السمع، والعمل، والفطرة أٌضاً؛ الثانٌة: لول النفاة المعطلة الذٌن ٌمولون: إن هللا ال داخل 
العالم، وال خارجه؛ وال فوق العالم، وال تحته؛ وال ٌمٌن العالم، وال شمال العالم، وال متصل بالعالم، وال 

 هذا المول لال بعض أهل العلم: لو لٌل لنا: صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفاً أدق من هذا.منفصل عن العالم؛ و

                                                             

 .1ٖٓ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٔٙ/ٔ، والبحر المحٌط: ٕٔٙ--ٕٙ/ٖسٌط: ( انظر: التفسٌر البٖ)
  حّمال أثماِل أهِل الوّدِ آونةً ( وصدره: ٗ)

، والزاهر فً مه=عانً كلمات الناس: ٔ٘/ٔ، واللسان)وسع(، وتمامه فً التاج)وسع(، وانظر مجاز المرآن: 5ٓٔانظر:شعره: 
 معناه: فدع ما أسع.. و5ٕ٘/ٔ
 .ٓٗٔ/ ٔوعنه البؽوي  ٖٙٔٔ/ ٔ(ذكره عنه الثعلبً فً "تفسٌره" ٘)
 .ٔ٘/ ٔ(فً "مجاز المرآن" ٙ)
 .5ٗٔ/ ٔ( انظر: الوسٌط" 2)

(ٕ) : تحرٌم الكبلم فً الصبلة ونسخ ما كان من إباحته، حدٌث 2، كتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب 2ٙٔأخرجه مسلم ص 
.2ٖ٘[ ٖٖ] 55ٔٔرلم   
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 ومن فوابد اآلٌة: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما: } واسع {، و} علٌم {. - 1 

ومنها: إثبات سعة هللا، وعلمه؛ ونستفٌد صفة ثالثة من جمع السعة والعلم؛ لإلشارة إلى  -1 
 واسع بمعنى أنه ال ٌفوته شًء من كل معلوم ال فً اْلرض، وال فً السماء.أن علم هللا 

 المرآن
ا سُْبَحانَهُ بَْل لَهُ َما فًِ الس َماَواِت َواْْلَْرِض كُلٌّ لَهُ لَانِتُوَن ) ُ َولَد   [ٙٔٔ({ ]البمرة : ٙٔٔ}َولَالُوا ات َخذَ َّللا 

 التفسٌر:
ه هللا ولالت الٌهود والنصارى والمشركون: اتخ عن هذا المول الباطل، بل كل  -سبحانه-ذ هللا لنفسه ولًدا، تنزَّ

رون تحت تدبٌره.  َمن فً السموات واألرض ملكه وعبٌده، وهم جمٌعًا خاضعون له، مسخَّ
 :(ٔ)وفً سبب نزول اآلٌة أربعة ألوال 
 . (ٕ)أحدها: أنها نزلت فً الٌهود إذ جعلوا عزٌرا ابن هللا. لاله ابن عباس 
. والتصر الطبري (ٗ)، وٌمان(ٖ)والثانً: أنها نزلت فً نصارى نجران، حٌث لالوا: عٌسى ابن هللا. لاله مماتل 

 .(٘)على لوله: "هم النصارى الذٌن زعموا أن عٌسى ابن هللا"
والثالث: أنها فً النصارى ومشركً العرب، ألن النصارى لالت عٌسى ابن هللا، والمشركٌن لالوا المبلبكة  

 .(2)، والزجاج(ٙ)ات هللا. ذكره إبراهٌم بن السريبن
 (5)، وتبعه ابن ظفر، والكواشً(1)والرابع: أنها فً الٌهود والنصارى ومشركً العرب. ذكره الثعلبً 

 .(ٓٔ)وؼٌرهما
لال الواحدي:" نزلت فً الٌهود حٌث لالوا: عزٌر ابن هللا، وفً نصارى نجران حٌث لالوا: المسٌح ابن هللا،  

 .(ٔٔ)شركً العرب حٌث لالوا: المبلبكة بنات هللا"وفً م
على أن اآلٌة نزلت فٌمن زعم أن هلل ولداً من ٌهود خٌبر ونصارى  (ٕٔ)ولال الحافظ ابن حجر: "واتفموا 

 .(ٕ) ، فرد هللا تعالى علٌهم"(ٔ)نجران، ومن لال من مشركً العرب: المبلبكة بنات هللا

                                                             

 .ٕٗٙ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٙٙ/ٔلعجاب: ، وانظر: ا5ٖ، وأسباب النزول: ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٕ)
 .ٖٙٙ/ٔ، والعجاب: ٕٗٙ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً:ٖ٘ٔ/ٔ، زاد المسٌر: ٖٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل: ٖ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .ٖٙٙ/ٔ، وانظر: العجاب فً بٌان األسباب: 2ٖ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٖٙٙ/ٔ، والعجاب: ٖ٘ٔ/ٔزاد المسٌر:  ( انظر:ٙ)
 .51ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 2)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 1)
" ونمل عن الذهبً لوله فٌه: برع فً ٔٓٗ/ ٔ(هو اإلمام أحمد بن ٌوسؾ الموصلً ترجمه السٌوطً فً "بؽٌة الوعاة" "5)

وصبلًحا وتبتبًل وصدلًا. وله "التفسٌر الصؽٌر" و"الكبٌر"، جود فٌه العربٌة والمراءات والتفسٌر. وكان عدٌم النظٌر زهًدا 
 األعراب وحرر أنواع الولوؾ وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدٌنة والمدس.

لال السٌوطً: وعلٌه اعتمد الشٌخ جبلل الدٌن المحلً فً "تفسٌره"، واعتمدت علٌه أنا فً تكملته مع "الوجٌز" و"تفسٌر 
 ثٌر".البٌضاوى" و"ابن ك

 ".1ٓٙمات الكواشً بالموصل فً جمادى اآلخرة سنة "
 .ٖٙٙ/ٔ( انظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٓٔ)
 .51ٔ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٖٙٙ/ٔ، وانظر: العجاب: 5ٖ( أسباب النزول: ٔٔ)
ذلن، فمد ذكر الواحدي فً ( مراد الحافظ باالتفاق: أن ألوال المفسرٌن فً اآلٌة ال تخرج عما ذكره، ال أن كل مفسر لال ٕٔ)

على ذكر النصارى، وظاهر صنٌع ابن  2ٖ٘/ٕذلن دون حكاٌة االتفاق، والتصر الطبري فً جامع البٌان:  5ٖأسباب النزول:
، ترجٌح ذلن، وإن حكوا ألواالً ثبلثة. ورجح 1٘/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 1ٖٖ/ٔعطٌة فً المحرر الوجٌز: 

أربعة  ٕٖٙ/ٔحكاٌته عن الٌهود وإن ذكر األلوال الثبلثة، وحكى أبو حٌان فً البحر المحٌط:  ٕ٘/ٗح الؽٌب: الرازي فً مفاتٌ
ألوال، الثبلثة التً ذكرها الحافظ، والرابع أنها نزلت فً النصارى والمشركٌن، وهذا األخٌر لاله الزجاج فً معانً المرآن: 

ٔ/ٔ51  
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اشتملت، على الرد على النصارى، وكذا من أشبههم من  -والتً تلٌها -الكرٌمةلال الحافظ ابن كثٌر: "إن اآلٌة   
 .(ٖ)الٌهود ومن مشركً العرب، ممن  جعل المبلبكة بنات هللا ، فؤكذب هللا جمٌعهم فً دعواهم"

للت: واآلٌة ٌصح أن تكون نزلت رداً على جمٌع هذه الطوابؾ، واأللوال المحكٌة فً اآلٌة ال تخرج عن ذلن.  
 وهللا أعلم.
ُ َولًَدا{]البمرة:  [، " أي: لالت النصارى، والٌهود، والمشركون، اتخذ هللا ٙٔٔلوله تعالى: }َولَالُوا اتََّخذَ َّللاَّ

.(ٗ)ولداً"  
لال الماسمً:" ٌرٌد الذٌن لالوا المسٌح ابن هللا، وعزٌر ابن هللا، والمبلبكة بنات هللا. فؤكذب هللا تعالى جمٌعهم  

.(٘)ولولهم: إّن هلل ولدا"فً دعواهم   

لال المراؼً:" وال فارق بٌن أن ٌكون هذا المول لد صدر من جمٌع أفراد األمة أو من بعضها ، فإن أفرادها  
 .(ٙ)متكافلون فً كل ما ٌعملون وما ٌمولون ، مما ٌعود أثره من خٌر أو شر إلى الجمٌع"

ُ َولًَدا{، فنسبوه إلى ما ال ٌلٌك  لال السعدي: أي: "الٌهود والنصارى والمشركون، وكل   من لال ذلن: } اتََّخذَ َّللاَّ
صابر على ذلن منهم، لد حلم علٌهم، وعافاهم،  -تعالى  -بجبلله، وأساءوا كل اإلساءة، وظلموا أنفسهم، وهو 

 .(2)ورزلهم مع تنمصهم إٌاه"
، بحذؾ )الواو( ، ٌرٌد الذٌن لالوا (5)لَالُوا{} (1)[، هً لراءة الجمهور، ولرأ ابن عامرٙٔٔو}َولَالُوا{]البمرة:   

.  المسٌح ابن َّللاَّ وعزٌر ابن َّللاَّ والمبلبكة بنات َّللاَّ
 .(ٓٔ)[، "أي تمدس وتنّزه عما زعموا تنزهاً بلٌؽاً"ٙٔٔلوله تعالى}ُسْبَحانَهُ{]البمرة:  
 .(ٔٔ)لال الثعلبً:" نّزه وعظم نفسه"  
 .(ٕٔ)دس وتنزه عن ذلن علًوا كبًٌرا"لال ابن كثٌر: أي : تعالى وتم  
 .(ٖٔ)لال الزمخشري:" تنزٌه له عن ذلن وتبعٌد"  
 .(ٗٔ)لال أبو السعود:" تنزٌه وتبربة له تعالى عما لالوا" 
لال السعدي:"أي: "تنزه وتمدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما ال ٌلٌك بجبلله، فسبحان من له   

 .(٘ٔ)ع الوجوه، الذي ال ٌعترٌه نمص بوجه من الوجوه"الكمال المطلك، من جمٌ

                                                                                                                                                                                                       

، ٘٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٗ، بدابع الفوابد البن المٌم: ٖٓٓ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٕ٘/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٔ)
. 1ٖٖ-ٖٖٗ/ٔ: -جمع: ٌسري السٌد-بدابع التفسٌر من تفسٌر ابن المٌم  

 .1ٔ/1( الفتح: ٕ)
 ( من طرٌك شعٌب عن أبً الزناد به ، وفٌه : "ولم ٌكن لً كفوا أحد".52ٗٗ(رواه البخاري فً صحٌحه برلم )ٖ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 1ٖٓ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .55ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
( هو: أبو عمران عبد هللا بن عامر الٌحصبً الشامً، تابعً، أحد المراء السبعة، لاضً دمشك وممرإها، توفً عام: 1)

. ٖٕٗ/ٔ، ؼاٌة النهاٌة البن الجزري: 5ٖٕ/٘، سٌر أعبلم النببلء له: 2ٙ/ٔهـ، انظر: معرفة المراء للذهبً: 1ٔٔ  
، الكشؾ عن وجوه المراءات السبع ٕٕٓ/ٕات العشر البن الجزري: ، النشر فً المراء5ٙٔ( انظر: السبعة البن مجاهد: 5)

، ٖٔ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٕٖٙ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٖٖ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٕٓٙ/ٔلمكً: 
. ٙٓٔالؽاٌة فً المراءات العشر البن مهران:   

 .1ٓ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: 1ٖٓ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 ( من طرٌك شعٌب عن أبً الزناد به ، وفٌه : "ولم ٌكن لً كفوا أحد".52ٗٗ(رواه البخاري فً صحٌحه برلم )ٕٔ)
 .1ٖ/ٔ، وتفسٌر النسفً: 1ٓٔ/ٔ( انظر:الكشاؾ: ٖٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗٔ)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘ٔ)



ٖٔٙ 

 

ٖٔٙ 

 

لال ابن عثٌمٌن: أي تنزٌهاً له أن ٌكون له ولد؛ ألنه الؽنً بذاته عن جمٌع مخلولاته؛ وهو سبحانه وتعالى  
.(ٔ)مالن لجمٌع المخلولات"  

وهو السماء أو من العالم  لال المراؼً:" تنزٌها له تعالى أن ٌكون له ولد ، إذ هذا الولد إما من العالم العلوي 
السفلى وهو األرض ، ولٌس شىء منهما بمجانس له عز اسمه إلى أن السبب الممتضى للولد هو االحتٌاج إلى 

 .(ٕ)المعونة فً الحٌاة والمٌام ممامه بعد الموت وَّللّا منزه عن ذلن"
، "أي لٌس األمر كما زعموا ، بل جمٌع ما فً [ٙٔٔلوله تعالى:} بَْل لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َواألْرِض{]البمرة:  

 .(ٖ)السموات واألرض ملن له"
لال الصابونً:" أي لٌس األمر كما زعموا بل هو خالك جمٌع الموجودات التً من جملتها عزٌر والمسٌح   

 .(ٗ)والمبلبكة"
 .(٘)الملن"لال النسفً:" أي: هو خالمه ومالكه ومن جملته المسٌح وعزٌز والوالدة تنافً  
 .(ٙ)لال السعدي:" أي: جمٌعهم ملكه وعبٌده، ٌتصرؾ فٌهم تصرؾ المالن بالممالٌن"  
 .(2)لال الرازي:" أي له كل ما سواه على سبٌل الملن والخلك واإلٌجاد واإلبداع"  
مسٌح لال أبو السعود:" ي لٌس األمر كما زعموا بل هو خالك جمٌع الموجودات التً من جملتها عزٌز وال 

 .(1)والمبلبكة"
لال ابن كثٌر:" أي : لٌس األمر كما افتروا ، وإنما له ملن السماوات واألرض ، وهو المتصرؾ فٌهم ، وهو   

خالمهم ورازلهم ، وُممَّدِرهم ومسخرهم ، ومسٌرهم ومصرفهم ، كما ٌشاء ، والجمٌع عبٌد له وملن له ، فكٌؾ 
متولًدا من شٌبٌن متناسبٌن ، وهو تبارن وتعالى لٌس له نظٌر ، وال ٌكون له ولد منهم ، والولد إنما ٌكون 

مشارن فً عظمته وكبرٌابه وال صاحبة له ، فكٌؾ ٌكون له ولد!... فمرر تعالى فً هذه اآلٌات الكرٌمة أنه 
له السٌد العظٌم ، الذي ال نظٌر له وال شبٌه له ، وأن جمٌع األشٌاء ؼٌره مخلولة له مربوبة ، فكٌؾ ٌكون 

 . (5) منها ولد!"
ولد روي عن ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لال هللا تعالى : َكذَّبنً ابن آدم ولم ٌكن له ذلن ، وشتمنً ولم   

ٌكن له ذلن ، فؤما تكذٌبه إٌَّاي فٌزعم أنً ال ألدر أن أعٌده كما كان ، وأما شتمه إٌاي فموله : لً ولد. 
 .(ٓٔ)صاحبة أو ولدا" فسبحانً أن أتخذ

عن أبً هرٌرة ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌمول هللا عز وجل : كذبنً ابن آدم ولم ٌنبػ له أن ٌكذبنً ، و   

وشتمنً ولم ٌنبػ له أن ٌشتمنً ، أما تكذٌبه إٌاي فموله: لن ٌعٌدنً كما بدأنً. ولٌس أول الخلك بؤهون علً 
تمه إٌاي فموله : اتخذ هللا ولدا، وأنا هللا األحد الصمد ، لم ٌلد ولم ٌولد ، ولم ٌكن له كفًوا من إعادته، وأما ش

 .(ٔٔ)أحد"
وفً الصحٌحٌن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "ال أحد أصبر على أذى سمعه من هللا ؛ إنهم ٌجعلون له ولدا ،   

 .(ٖٔ()ٕٔ)وهو ٌرزلهم وٌعافٌهم"

                                                             

 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .55ٔ/ٔفسٌر المراؼً: ( تٕ)
 .ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .1ٓ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: 1ٖٓ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .1ٖ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٖٕ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 2)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 1)
 .5ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 (.1ٕٗٗ)(صحٌح البخاري برلم ٓٔ)
 ( من طرٌك شعٌب عن أبً الزناد به ، وفٌه : "ولم ٌكن لً كفوا أحد".52ٗٗ(رواه البخاري فً صحٌحه برلم )ٔٔ)
 ( من حدٌث أبً موسى األشعري رضً هللا عنه.1ٕٓٗ( وصحٌح مسلم برلم )55ٓٙ"( صحٌح البخاري برلم )ٕٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
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ي: "اعلم أن هذا هو النوع العاشر من ممابح أفعال الٌهود والنصارى والمشركٌن...ووجه لال الراز  
 :(ٔ)االستدالل بهذا على فساد مذهبهم من وجوه

األول: أن كل ما سوى الموجود الواجب ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته محدث، وكل محدث فهو مخلوق 
 لواجب الوجود، والمخلوق ال ٌكون ولدا.

أن هذا الذي أضٌؾ إلٌه بؤنه ولده إما أن ٌكون لدٌما أزلٌا أو محدثا، فإن كان أزلٌا لم ٌكن حكمنا  والثانً: 
بجعل أحدهما ولدا واآلخر والدا أولى من العكس، فٌكون ذلن الحكم حكما مجردا من ؼٌر دلٌل  وإن كان 

 الولد حادثا كان مخلولا لذلن المدٌم وعبدا له فبل ٌكون ولدا له.
: أن الولد ال بد وأن ٌكون من جنس الوالد، فلو فرضنا له ولدا لكان مشاركا له من بعض الوجوه، والثالث

وممتازا عنه من وجه آخر، وذلن ٌمتضً كون كل واحد منهما مركبا ومحدثا وذلن محال، فإذن المجانسة 
 ممتنعة فالولدٌة ممتنعة.

ء االنتفاع بمعونته حال عجز األب عن أمور نفسه، فعلى الرابع: أن الولد إنما ٌتخذ للحاجة إلٌه فً الكبر ورجا
هذا إٌجاد الولد إنما ٌصح على من ٌصح علٌه الفمر والعجز والحاجة، فإذا كان كل ذلن محال كان إٌجاد الولد 

 علٌه سبحانه وتعالى محاال.
 .(ٕ)[، " أي: كل له خاشع ذلٌل"ٙٔٔلوله تعالى:}كُلٌّ لَهُ لَانِتُوَن{]البمرة:  
 .(ٖ)لال الصابونً: "أي الكل منمادون له ال ٌستعصً شًء منهم على تكوٌنه وتمدٌره ومشٌبته"  
ِ، والدلٌل على أنه   لال الزجاج:أي" كل ما خلك َّللاَّ فً }السََّماَوات واألرض{، فٌه أثَُر الصْنعَة، فهو لانت ّلَّ

 .(ٗ)مخلوق"
 .(٘)لسلطانه ، منماد إلرادته"لال المراؼً:أي : الجمٌع "لانت لعزته ، خاضع   
 .(ٙ)لال أبو السعود:" أي: مطٌعون عابدون له معترفون بربوبٌته"  
 .(2)لال الماسمً:أي:" منمادون، ال ٌستعصً شًء منهم على تكوٌنه وتمدٌره" 
 .(1)لال ابن عثٌمٌن:" وهذا من االستدالل بالعمل على كذب دعوى هإالء أن له سبحانه وتعالى ولداً  
 .(5)ولال الفراء:" ٌرٌد مطٌعون، وهذه خاصة ألهل الطاعة لٌست بعامة" 
واعترض علٌه الزجاج، فمال:" والكبلم ٌدل على خبلؾ ما لال، ألن لوله:}َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض كُلٌّ لَهُ  

 .(ٓٔ)لَانِتُوَن{كل إحاطة"
 :(ٔٔ)و)المنوت( فً كبلم العرب على ثبلثة أوجه من المعانً 

. (ٕٔ)«طول المنوت»أحدهما: أنه من: المٌام. ولد سبل رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم أّي الّصبلة أفضل؟ لال: 
 .(ٖٔ) ٌرٌد: طول المٌام

 .(ٗٔ)والثانً: أنه من : الطاعة. ودلٌله لول عكرمة فً لوله: }كُلٌّ لَهُ لَانِتُوَن{، "المانت: المطٌع"

                                                             

 .ٖٕ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .1ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .51ٔ/ٔ( معانً المرآن:ٗ)
 .ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙ)
 .1ٖٓ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .2ٗ/ٔ( معانً المرآن: 5)
 .51ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٓٔ)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٖالبسٌط:  ( انظر: التفسٌرٔٔ)
، 5ٕٕ/ٕ(:ص12ٖ، والترمذي)ٕٖٓ/ٖ(:ص1ٕٔٔ، ومسند اإلمام أحمد)ٕٓ٘/ٔ(:ص2٘ٙ( صحٌح مسلم)ٕٔ)

 .ٙ٘ٗ/ٔ(:صٕٔٗٔ، وابن ماجة)1٘/٘(:صٕٕٙ٘والنسابً)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 51ٔ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٕٗٙ/ٔ(انظر:  تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 . بنحوه.1ٖ٘/ٕ(:ص1٘ٙٔ، ورواه الطبري)1ٖٗ/ ٔ"ؼرٌب الحدٌث"  (أخرجه أبو عبٌد فً:ٗٔ)
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 .(ٔ)واإلمسان عنهوالثالث:أنه: الكؾ عن الكبلم 
 :(ٕ)[، على أربعة ألوالٙٔٔواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }ُكلٌّ لَهُ لَاِنتُوَن{]البمرة: 

 .(ٙ)، ومجاهد(٘)، والسدي(ٗ)، ولتادة(ٖ)أحدها : أي مطٌعون ، وهذا لول ابن عباس
 .(2)["ٖ٘اب:لال الثعلبً:" دلٌله: لوله تعالى }َواْلمانِِتٌَن َواْلمانِتاِت{]األحز  

 .(1)والثانً : أي ممرون له بالعبودٌة ، وهو لول عكرمة
 .(5)والثالث : أي لابمون ، ٌعنً ٌوم المٌامة ، وهذا لول الربٌع
 .(ٓٔ)والرابع: أي: لابمون بالشهادة. حكاه الثعلبً عن ابن كٌسان

ْن هَُو لانِتٌ (ٔٔ)والخامس: أي: مصلّون، لاله ابن عباس ٌِْل{]الزمر: ، ودلٌله لوله:}أَمَّ [، ولال رسول هللا 5آناَء اللَّ
 .(ٖٔ)، أّي المصلًّ(ٕٔ)«مثل المجاهد فً سبٌل هللا مثل المانت الصابم»صلّى هللا علٌه وسلّم: 

ِ لاِنتٌَِن{]البمرة:  .(ٗٔ) [1ٖٕوالسادس: ولٌل: داعون. ودلٌله لوله تعالى:}لُوُموا ِّلَّ
 .(٘ٔ)والسابع: مخلصون. لاله سعٌد

ٌجمع األلوال  -(ٙٔ)وهو اختٌار اإلمام الطبري -هو المول األول، وهو المول عن مجاهد والراجح   
ِ ٌَْسُجُد  كلها ، وهو أن المنوت : هو الطاعة واالستكانة إلى هللا ، وذلن شرعً ولَدري، كما لال تعالى : } َوِّلَّ

[، ولد َوَرد حدٌث فٌه بٌان ْ٘ٔلؽُُدّوِ َواآلَصاِل { ]الرعد : َمْن فًِ السََّماَواِت َواألْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوِظبللُُهْم بِا
معنى المنوت فً المرآن، فروي عن أبً سعٌد الخدري ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "كل حرؾ من المرآن ٌذكر 

 . وهللا أعلم.(2ٔ)فٌه المنوت فهو الطاعة"
 :(1ٔ)ولد ذكر الشٌخ السعدي: بؤن المنوت نوعان  

                                                             

 .5ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ، و تفسٌر الثعلبً:21ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1٘ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ(، و)1٘ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٗٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:2)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص1٘2ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ(:صٖٔٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .2ٕ٘ /٘، ومجمع الزوابد: 1ٖٗ/ ٕ(مسند أحمد: ٕٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ(:صٖٗٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
(لال اإلمام الطبري: "إن معنى المنوت فً اآلٌة هو :"الطاعة واإللرار هلل عز وجل بالعبودٌة ، بشهادة أجسامهم بما فٌها من ٙٔ)

وحدانٌة هللا عز وجل ، وأن هللا تعالى ذكره باربها وخالمها. وذلن أن هللا جل ثناإه أكذب الذٌن آثار الصنعة ، والداللة على 
زعموا أن هلل ولدا بموله : )بل له ما فً السموات واألرض( ، ملكا وخلما، ثم أخبر عن جمٌع ما فً السموات واألرض أنها 

وصانعها. وإن جحد ذلن بعضهم ، فؤلسنتهم مذعنة له بالطاعة ،  ممرة بداللتها على ربها وخالمها ، وأن هللا تعالى باربها
بشهادتها له بآثار الصنعة التً فٌها بذلن ، وأن المسٌح أحدهم ، فؤنى ٌكون هلل ولدا وهذه صفته ؟ ولد زعم بعض من لصرت 

امة. وؼٌر جابز ادعاء خصوص معرفته عن توجٌه الكبلم ِوْجهتَه ، أن لوله : )كل له لانتون( ، خاصة ألهل الطاعة ولٌست بع
فً آٌة عام ظاهرها ، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها ، لما لد بٌنا فً كتابنا : " كتاب البٌان عن أصول األحكام "، وهذا خبر من هللا 

ا مكذبهم هو والسموات واألرض وما فٌها ، إما باللسان ، وإم -الذي زعمت النصارى أنه ابن هللا  -جل وعز عن أن المسٌح 
بالداللة. وذلن أن هللا جل ثناإه أخبر عن جمٌعهم ، بطاعتهم إٌاه ، وإلرارهم له بالعبودٌة ، عمٌب لوله : )ولالوا اتخذ هللا ولدا( 

 [.ٓٗ٘-5ٖ٘/ٕتفسٌر الطبري:  .]، فدل ذلن على صحة ما للنا"
 (.2٘/ٖ، والمسند )1ٗٙ/ٕ(:ص5ٕٖٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .ٗٙ/ٔ ( انظر: تفسٌر السعدي:1ٔ)
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 حدهما: لنوت عام: وهو لنوت الخلك كلهم، تحت تدبٌر الخالك، كما فً هذه اآلٌة.أ
ِ لَانِتٌَِن {]البمرة:  [ .1ٖٕوالثانً: لنوت خاص: وهو لنوت العبادة، وذلن كما فً لوله تعالى: } َولُوُموا ِّلَّ

 :(ٔ)ولد اختلؾ العلماء فً حكم هذه اآلٌة، على لولٌن  
 خاص، ثّم سلكوا فً تخصٌصه طرٌمٌن:المول األول: أن حكمه 

 .(ٖ)، وٌمان(ٕ)األول: أنه راجع إلى عزٌر والمسٌح والمبلبكة، وهو لول مماتل
ْحَمُن َولًَدا سُْبَحانَهُ َبْل ِعبَاٌد ُمْكَرُمونَ   { فؤراد: "أنهم كلهم عباد هللا طابعون، نظٌره: لوله: }َولَالُوا اتََّخذَ الرَّ

 .(ٗ)["ٕٙ]األنبٌاء: 

 .(ٙ)والفراء (٘)ثانً:أنه راجع إلى أهل طاعته دون الّناس أجمعٌن. وهذا لول ابن عبّاسوال
ولد رد الطبري فً تفسٌره المول بالخصوص، بؤنه ال ٌجوز ادعاء خصوص فً آٌة ظاهرها العموم، إال  

 .(2)بحجة
 المول الثانً: أنه عام فً جمٌع الخلك،  ثّم سلكوا فً الكّفار الجاحدٌن طرٌمتٌن:

دلٌله لوله عّز وجّل: }ٌَتََفٌَُّإا ِظبللُهُ َعِن  ،(1)أحدهما: إّن ظبللهم تسجد هلل وتطٌعه، وهذا لول مجاهد
 .(5) [٘ٔ[، اآلٌة. ولوله: }َوِظبَللُُهْم بِاْلؽُُدّوِ َواآْلَصاِل{ ]الرعد: 1ٗاْلٌَِمٌِن{]النحل: 

ِ اْلمٌَُّوِم{ ]طه: ، وتصدٌمه لو(ٓٔ)والثانً: ألن هذا ٌوم المٌامة، لاله السدي ًّ  .(ٔٔ)[ٔٔٔله: }َوَعنَِت اْلُوُجوهُ ِلْلَح
، فنسب المنوت إلٌه كما (ٕٔ)ولٌل: " طاعة الجمٌع هلل تكونهم فً الخلك عند التكوٌن إذا لال: كن كان كما أراد  

 .(ٖٔ)نسبت الخشٌة إلى الحجارة، والمحبة إلى الجبال، والشكوى إلى اإلبل، والسجود إلى األشجار"
 لفوابد:ا
من فوابد اآلٌتٌن: بٌان عتّو اإلنسان وطؽٌانه، حٌث سبَّ هللا سبحانه وتعالى هذه السبَّة العظٌمة، فمال: إن  - ٔ 

كذبنً ابن آدم ولم ٌكن له ذلن؛ وشتمنً ولم ٌكن له ذلن، فؤما »هللا اتخذ ولداً!!! فً الحدٌث الصحٌح المدسً: 
ًّ من إعادته، وأما شتمه إٌاي فموله تكذٌبه إٌاي فموله: إنه لن ٌعٌدنً كما  بدأنً ولٌس أول الخلك بؤهون عل

؛ فهذا من أعظم العدوان؛ وهو ٌشٌر  (ٔ)«اتخذ هللا ولداً، وأنا األحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم ٌكن لً كْفباً أحدٌ 
كما تمدم فً التفسٌر إلى ثبلث طوابؾ: الٌهود، والنصارى، والمشركٌن؛ ولد أبطل هللا هذه الدعوى الكاذبة 

 من ستة أوجه:

                                                             

 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ، وذكره الثعلبً:ٖٖٔ/ ٔ( انظر: تفسٌر مماتل: ٕ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٕ٘ٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 ، بنحوه.1ٖ٘/ٕ(:ص1٘٘ٔ، ورواه الطبري)ٕٗٙ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٕٗٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .2ٗ/ٔنً المرآن: ( انظر: معاٙ)
 .5ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ(، وانظر: )1٘ٔٔ( انظر: الطبري)1)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:5)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1ٖ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٖٕٔ/ ٔ(:ص ٖٓٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٙ/ٔ(ٌروى عن مجاهد، انظر تفسٌره: ٕٔ)
ِ{ ]البمرة: ٕٙٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ) [، 2ٗ. نسبت الخشٌة إلى الحجارة فً لوله تعالى: }َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَْهبِطُ ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ

 : "أحد جبل ٌحبنا ونحبه" متفك علٌه.-ملسو هيلع هللا ىلص  -ونسبت المحبة إلى الجبال فً لوله 
لما راى جمبًل لرجل من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لحدٌث الذي رواه أبو داود وأحمد عن عبد هللا بن جعفر أن النبً ونسبت الشكوى إلى اإلبل فً ا

ِذفراه، فسكت فمال: "من رب هذا الجمل"، فجاء فتى من األنصار فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -األنصار، حّن الجمل وذرفت عٌناه، فمسح النبً 
 : "أفبل تتمى هللا فً هذه البهٌمة التً ملكن هللا إٌاها، فإنه شكا إلً أنن تجٌعه وتدببه".لً ٌا رسول هللا، فمال

[، وؼٌرها من اآلٌات.]انظر: حاشٌة التفسٌر ٙونسب السجود إلى األشجار فً لوله تعالى: }َوالنَّْجُم َوالشََّجُر ٌَْسُجَداِن{ ]الرحمن: 
 [.ٕٙٙ/ٖالبسٌط:

(ٔ) .52ٗٗ: حدٌث رلم ٔ، كتاب التفسٌر، باب ٖٔٗأخرجه البخاري ص   
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الوجه األول: فً لوله تعالى: } سبحانه {؛ فإن تنزهه عن النمص ٌمتضً أن ٌكون منزهاً عن اتخاذ الولد؛ ألن 
ٌمصد به اإلعانة، ودفع الحاجة، أو بماء العنصر؛ وهللا سبحانه وتعالى منزه عن ذلن؛ ومنزه أٌضاً  اتخاذ الولد

 عن المماثلة؛ ولو كان له ولد لكان مثٌبلً له.
 الوجه الثانً: فً لوله تعالى: } بل له ما فً السموات واألرض {؛ وعموم ملكه ٌستلزم استؽناءه عن الولد.

تعالى: } بل له ما فً السموات واألرض {، والمملون ال ٌكون ولداً للمالن؛ حتى إنه الوجه الثالث: فً لوله 
ً إذا ملن اإلنسان ولده ٌعتك علٌه؛ فالمملون ال ٌمكن أن ٌكون ولداً للمالن؛ فاهلل خالك؛ وما سواه  شرعا

 مخلوق؛ فكٌؾ ٌكون المخلوق ولداً للخالك!
ون {؛ ووجهه أن العباد كلهم خاضعون ذلٌلون؛ وهذا ٌمتضً أنهم الوجه الرابع: فً لوله تعالى: } كل له لانت

 مربوبون هلل عابدون له؛ والعبد ال ٌكون ولداً لربه.
الوجه الخامس: فً لوله تعالى: } بدٌع السموات واألرض {؛ ووجهه أنه سبحانه وتعالى مبدع السموات 

ً ببل أب، كما لال تعالى: }لخلك واألرض؛ فالمادر على خلك السموات واألرض لادر على أن ٌخلك إ نسانا
 [ .2٘السموات واألرض أكبر من خلك الناس{ ]ؼافر: 

الوجه السادس: فً لوله تعالى: } إذا لضى أمراً فإنما ٌمول له كن فٌكون {؛ ومن كان هذه لدرته فبل ٌستحٌل 
 علٌه أن ٌوجد ولداً بدون أب.

 .فبطلت شبهتهم التً ٌحتجون بها على أن هلل ولداً 
 ومن فوابد اآلٌتٌن: امتناع أن ٌكون هلل ولد؛ لهذه الوجوه الستة. - ٕ 
 ومنها: عموم ملن هللا سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } بل له ما فً السموات واألرض {. -ٖ 

ومنها: أن هللا ال شرٌن له فً ملكه؛ لتمدٌم الخبر فً لوله تعالى: } له ما فً السموات واألرض {؛ وتمدٌم  -ٗ
 الخبر ٌفٌد االختصاص.

وهو الخضوع لؤلمر الكونً  -ومنها: أن كل من فً السموات، واألرض لانت هلل؛ والمراد المنوت العام  -٘  
هو لنوت العبادة، والطاعة، كما فً « المعنى الخاص»؛ والمنوت ٌطلك على معنٌٌن؛ معنى عام وخاص؛ -

ن هو لانت آناء اللٌل ساجداً ول [ ، وكما فً لوله تعالى: }وصدَّلت بكلمات 5ابماً{ ]الزمر: لوله تعالى: }أمَّ
[ ، وكما فً لوله تعالى: }ٌا مرٌم النتً لربن واسجدي واركعً ٕٔربها وكتبه وكانت من المانتٌن{ ]التحرٌم: 

هو لنوت الذل العام؛ وهذا شامل لكل من فً السموات، « المعنى العام»[ ؛ وٖٗمع الراكعٌن{ ]آل عمران: 
ض، كما فً هذه اآلٌة: } كل له لانتون {؛ حتى الكفار بهذا المعنى لانتون هلل سبحانه وتعالى؛ ال واألر

 ٌخرجون عن حكمه الكونً.
 المرآن

ا فَِإن َما ٌَمُوُل لَهُ كُْن فٌََكُوُن )  [9ٔٔ({ ]البمرة : 9ٔٔ}بَِدٌُع الس َماَواِت َواْْلَْرِض َوإِذَا لََضى أَْمر 
 التفسٌر:
الى هو خالك السموات واألرض على ؼٌر مثال سبك. وإذا لدَّر أمًرا وأراد كونه فإنما ٌمول له: "كن" وهللا تع
 فٌكون.

[، " أي خالمهما ومبدعهما على ؼٌر مثال 2ٔٔلوله تعالى :}بَِدٌُع السََّماَواِت َواألْرِض {]البمرة:  
 .(ٔ)سبك"

 .(ٖ). وروي عن الربٌع نحو ذلن(ٕ)أحد" لال أبو العالٌة:" ابتدع خلمها، ولم ٌشركه فً خلمها 
 ..(٘). وروي عن مجاهد نحو ذلن(ٗ)ولال السدي:" ابتدعها فخلمها، ولم ٌخلك لبلها شٌبا فٌمتثل علٌه" 

                                                             

 ،1ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ(:صٖ٘ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتكم:ٖ)
 .ٕٗٔ/ٔ(:صٖٙٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتكم:٘)
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 .(ٔ)أي : خالمهما على ؼٌر مثال سبك" لال ابن كثٌر:"  
 .(ٕ)لال السعدي:" أي: خالمهما على وجه لد أتمنهما وأحسنهما على ؼٌر مثال سبك" 
لال الزجاج:" ٌعنً، أنشاهما على ؼٌر ِحذَاٍء وال ِمثَال، وكل من أْنَشؤ ما لَم ٌُْسبَك إلٌه لٌل له أبدعت، ولهذا  

 .(ٖ)لٌل لكل من خالؾ السُّنَّةَ واإلجماَع مبتدع، ألنه ٌؤتً فً دٌن اإِلسبلم بما لم ٌسبمه إِلٌه الصحابة والتابعون"
 .(ٗ)َواأْلَْرِض بالذكر ألنها أعظم ما نرى من مخلولاته جل وعبل" لال ابن عطٌة:" وخص السَّماواتِ  
لال الطبري: "ومعنى المبدع : المنشا والمحدث ما لم ٌسبمه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد، ولذلن سمً  

فٌه المبتدع فً الدٌن مبتدًعا ؛ إلحداثه فٌه ما لم ٌسبك إلٌه ؼٌره ، وكذلن كل محدث فعبل أو لوال لم ٌتمدمه 
 :(٘)متمدم ، فإن العرب تسمٌه مبتدعا. ومن ذلن لول أعشى ثعلبة ، فً مدح هوذة بن علً الَحنِفً

 ٌُرعى إلى لَْول سادات الّرجال إذا      أبَدْوا له الحْزَم أو ما شاءه ابتَدعا  
 أي : ٌحدث ما شاء.

 : (ٙ)ومنه لول رإبة بن العجاج
 إن كنت هلل التمً األطوعا    فؤٌها الؽاشً الِمذَاَؾ األتٌََْعا    

 فلٌس وجه الحك أن تَبَدَّعا
 .(2)ٌعنً : أن تحدث فً الدٌن ما لم ٌكن فٌه

 : (5)،واستدل بمول عمرو معد ٌكرب(1) ولٌل )البدٌع( بمعنى )المبدع( 
 أَِمْن رٌحانة الدَّاعً السَّمٌع         ٌُْإِرلُنً وأَْصحابً َهجوع

 .(ٔٔ)الزمخشري: "وفٌه نظر"، لال (ٓٔ)أي: المسمع 
 .(ٕٔ)ولرئ }بدٌع السماوات{، مجروراً على أنه بدل من الضمٌر فً }له{، ولرأ المنصور بالنصب على المدح 

 . (ٖٔ)[، " أي إذا أراد أن ٌمضً أمراً"2ٔٔلوله تعالى:}َوإِذَا لََضى أَْمًرا{]البمرة:  
 .(ٔ)وإذا أحكم أمرا وحتمه" لال الطٌبري:أي"  

                                                                                                                                                                                                       

 
 .51ٖ/ٔ( انظر: ابن كثٌر: ٔ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٕ)
 .55ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٕٔٓ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٗ)
، وهً فً  5ٗ:  ٕ،  ٙٓٔ:  ٔولد سلؾ تخرٌج أبٌات من هذه المصٌدة فً  ٓٗ٘:  ٕ، وسٌؤتً فً هذا الجزء  1ٙ(دٌوانه : ٘)

المواهب للوراد والشرعاوابتدع : أحدث ما هوذة بن علً كما سلؾ . ٌمول لبله : ٌا هوذ ، ٌا خٌر من ٌمشً على لدم ... بحر 
 شاء .

، واللسان )بدع( من رجز طوٌل ٌفخر فٌه برهطه بنً تمٌم . ورواٌة الدٌوان " المذاؾ األتبعا " ، ولٌس لها  12(دٌوانه : ٙ)
أو نزل به . معنى ٌدرن ، ورواٌة الطبري لها مخرج فً العربٌة . " الؽاشً " من لولهم : ؼشً الشًء : أي لصده وباشره 

والمذاؾ : سرعة السٌر واإلبعاد فٌه ، أو كؤنه أراد الناحٌة البعٌدة ، وإن لم أجده فً كتب العربٌة . واألتٌع : لم أجده فً شًء ، 
ولعله أخذه من لولهم : تتاٌع الموم فً األرض : إذا تباعدوا فٌها على عمى وشدة . ٌمول : ٌا أٌها الذاهب فً المسالن البعٌدة 

ٌعنً به : من ابتدع من األمور ما ال عهد للناس به ، فسلن فً ابتداعه المسالن الؽرٌبة .)تفسٌر الطبري:  -سنن الطرٌك عن 
ٕ/٘ٗٓ.) 
 .ٓٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٕٓٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: 1ٔٔ/ٔ، والكشاؾ: ٖ٘ٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: 1)
/ ٔ، و"تفسٌر الثعلبً" ٔ٘/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاجٖٕٔ/ ٔفسٌر الطبري" ، و"تٖٕ٘(البٌت فً "الشعر والشعراء" ص 5)

. ورٌحانة: أخت عمرو، وكان الصمة 5٘/ ٔ، "البحر المحٌط" 2ٕٔ، "األصمعٌات" ص ٘ٙٔ/ ٔأ، و"تفسٌر ابن عطٌة"  ٓ٘
 أة أراد أن ٌتزوجها فهو ٌشبب بها.أبو درٌد لد ؼزا بنً زبٌد وسباها، وؼزاهم عمرو مراًرا ولم ٌمدر علٌها، ولٌل: رٌحانة امر

 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .1ٔٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٕٔ)
 .2ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
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 .(ٕ)لبٌضاوي:" أي أراد شٌبا"لال ا  
 .(ٖ)أي وإذا أراد إحداث أمر وإٌجاده" لال المراؼً:"  
لال ابن عطٌة:" و}لَضى{، معناه لدر، ولد ٌجًء بمعنى أمضى، وٌتجه فً هذه اآلٌة المعنٌان، فعلى مذهب  

 .(ٗ)أهل السنة لدر فً األزل وأمضى فٌه، وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلك واإلٌجاد"
، والفراغ منه، ومن ذلن لٌل للحاكم بٌن الناس : الماضً (٘)وأصل )المضاء(: إتمام الشًء وإحكامه  

بٌنهم ، لفصله المضاء بٌن الخصوم ، ولطعه الحكم بٌنهم وفراؼه منه به، ومنه لٌل: تمضً النهار، إذا 
[ أي : فصل الحكم فٌه بٌن ٖٕإٌَِّاهُ{]اإلسراء : انصرم ، ومنه لول هللا عز وجل: }َولََضى َربَُّن أاَل تَْعبُُدوا إِال 

ٌْنَا ِإلَى بَنًِ إْسرابٌَِل فًِ اْلِكتَاِب {]سورة اإلسراء :  [ ، أي ٗعباده ، بؤمره إٌاهم بذلن ، وكذلن لوله :}َولََض
 : (ٙ)أعلمناهم بذلن وأخبرناهم به ، ففرؼنا إلٌهم منه. ومنه لول أبً ذإٌب

 وعلٌهما مسرودتان ، لضاهما          داود أو َصَنَع السوابػِ تُبَُّع 
 وٌعنً بموله : لضاهما، أحكمهما. 

 :(2)ومنه لول اآلخر فً مدح عمر بن الخطاب رضً هللا عنه  
 لضٌت أمورا ثم ؼادرت بعدها        بَوابِك فً أكمامها لم تَفَتَِّك 

 .(1)وٌروى : بوابج

 .(5)فإنما ٌؤمره أن ٌكون موجودا فٌكون" [، أي:"2ٔٔ}فَإِنََّما ٌَمُوُل لَهُ كُْن فٌََكُوُن{]البمرة:لوله تعالى:   
 .(ٓٔ)لال ابن عباس:" فهو خلك اإلنسان" 
 .(ٔٔ)لال الراؼب:" تنبٌه أنه ال ٌمتنع علٌه شً ٌرٌد إٌجاده" 

فٌحدث كما أمره هللا سبحانه مرة واحدة بدون تكرار؛ « كن»لال ابن عثٌمٌن:" أي ال ٌمول له إال   
 .(ٕٔ")وتعالى على ما أراد هللا عز وجل

لال الطبري:أي" فإنما ٌمول لذلن األمر}كن{، فٌكون ذلن األمر على ما أمره هللا أن ٌكون    
 .(ٖٔ)وأراده

 .(ٔ)فبل ٌستعصى علٌه، وال ٌمتنع منه" لال السعدي:" 
                                                                                                                                                                                                       

 .ٕٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر أبً السعود: ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔالمحرر الوجٌز: ( ٗ)
 .ٕٗٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:٘)
، من لصٌدته التً فالت كل شعر ، ٌرثى أوالده حٌن ماتوا ٕٖٗوتؤوٌل مشكل المرآن :  11ٔ، والمفضلٌات :  5ٔ(دٌوانه : ٙ)

 بالطاعون.
، حتى نسبوها إلى الجن (هو جزء بن ضرار ، أخو الشماخ بن ضرار . ولد اختلؾ فً نسبتها . نسبت للشماخ ، ولؽٌره 2)

، ونهج الببلؼة  5٘ٔ:  5، واألؼانً  ٕٔٗ:  ٖ، وابن سعد  ٘ٙ:  ٖ، وحماسة أبً تمام  ٔٔٔ)انظر طبمات فحول الشعراء : 
، وؼٌرها كثٌر( . هذا والصواب أن ٌمول : " فً رثاء  ٖٖٗ، وتؤوٌل مشكل المرآن :  ٖٗٙ:  ٖ، والبٌان والتبٌٌن  2ٗٔ:  ٖ

 " .عمر بن الخطاب 
والبوابك جمع بابمة : وهً الداهٌة المنكرة التً فتحت ثؽرة ال تسد . واألكمام جمع كم _)بضم الكاؾ وكسرها( . وهو ؼبلؾ 
الثمرة لبل أن ٌنشك عنه . ولوله : " لم تفتك " ، أصلها : تتفتك ، حذؾ إحدى التاءٌن . وتفتك الكم عن زهرته : انشك وانفطر . 

 جمع أمور الناس حٌاته ، حتى إذا لضى انتشرت أمورهم .ورحم هللا عمر من إمام 
. وبوابج جمع بابجة : وهً الداهٌة التً تنفتك انفتالا منكرا فتعم الناس ، وتتابع علٌهم ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)

 شرورها من لولهم : باج البرق وانباج وتبوج : إذا لمع وتكشؾ وعم السحاب ، وانتشر ضوإه.
 .ٕٓٓ/ٔفسٌر المراؼً: ( ت5)
 .ٕ٘ٔ/ٔ(:ص5ٖٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٖٖٓ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: ٔٔ)
 .2ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٗٗ٘-ٕٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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نه ، فإنما ٌتكّون وٌدخل تحت الوجود من ؼٌر امتناع وال لال الزمخشري:" أّن ما لضاه من األمور وأراد كو 
 .(ٕ)تولؾ ، كما أّن المؤمور المطٌع الذي ٌإمر فٌمتثل ال ٌتولؾ وال ٌمتنع وال ٌكون منه اإلباء"

لال المراؼً:" واإلٌجاد والتكوٌن من أسرار األلوهٌة عبر عنهما بما ٌمربهما من الفهم وهو أن ٌمول للشىء  
 .(ٖ)كن فٌكون"

لال أبو السعود:" أي أحدث فٌحدث..تصوٌر لسرعة حدوثها بما هو علم فً الباب من طاعة المؤمور   
 . (ٗ)المطٌع لآلمر المطاع"

لال البٌضاوي:" ولٌس المراد به حمٌمة أمر وامتثال، بل تمثٌل حصول ما تعلمت به إرادته ببل مهلة بطاعة  
اإِلبداع، وإٌماء إلى حجة خامسة وهً: أن اتخاذ الولد مما ٌكون  المؤمور المطٌع ببل تولؾ. وفٌه تمرٌر لمعنى
 .(٘)بؤطوار ومهلة، وفعله تعالى مستؽن عن ذلن"

فإن لٌل:" فً أي حال ٌمول له كن فٌكون ؟ أفً حالة عدمه أم فً حال وجوده ؟ فإن كان فً حال عدمه ،  
من آمر ، وإن كان فً حال وجوده ، فتلن حال  استحال أن ٌؤمر إال مؤموراً ، كما ٌستحٌل أن ٌكون األمر إال

 .(ٙ)ال ٌجوز أن ٌؤمر فٌها بالوجود والحدوث ، ألنه موجود حادث ؟"
 :(2)لٌل : عن هذا السإال أجوبة ثبلثة   

أحدها : أنه خبر من هللا تعالى عن نفوذ أوامره فً خلمه الموجود ، كما أمر فً بنً إسرابٌل ، أن ٌكونوا لردة 
 ال ٌكون هذا وارداً فً إٌجاد المعدومات .خاسبٌن ، و

الثانً : أن هللا عز وجل عالم ، بما هو كابن لبل كونه ، فكانت األشٌاء التً لم تكن وهً كابنة بعلمه ، لبل 
كونها مشابهة لؤلشٌاء التً هً موجودة ، فجاز أن ٌمول لها كونً ، وٌؤمرها بالخروج من حال العدم إلى 

 جمٌعها له ولعلمه بها فً حال العدم .حال الوجود ، لتصور 
والثالث : أن ذلن خبر من هللا تعالى ، عاٌم عن جمٌع ما ٌُْحِدثُه ، وٌكّونه ، إذا أراد خلمه وإنشاءه كان ووجد 
من ؼٌر أن ٌكون هنان لول ٌموله ، وإنما هو لضاء ٌرٌده ، فعبر عنه بالمول وإن لم ٌكن لوالً ، كمول أبً 

 :(1)النجم 
 ولالت للبَْطِن اْلَحِك الحك        لِْدًما فآضت كالفَنٌِِك المحنِك 

 :  (5)وال لول هنالن ، وإنما عنى أن الظهر لد لحك بالبطن. وكما لال عمرو بن حممة الدوسً
 فؤصبحت مثل النسر طارت فراخه       إذا رام تطٌارا ٌمال له : لعِ 

 : (ٔ)رانا ولع ، وكما لال اآلخروال لول هنان ، وإنما معناه : إذا رام طٌ

                                                                                                                                                                                                       

 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٔ)
 .1ٔٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٗ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .ٗٗ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر الطبري: 25ٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٙ)
 .25ٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٙٗ٘-ٗٗ٘/ ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
(لم أجد الرجز كامبل ، والبٌتان فً اللسان )حنك( . ٌصؾ نالة أنضاها السٌر . واألنساع جمع نسع )بكسر فسكون( ، وهو 1)

ٌضفر عرٌضا تشد به الرحال . ولحك البطن ٌلحك لحولا : ضمر . أي لالت سٌور التصدٌر لبطن النالة : كن ضامرا . سٌر 
 ٌعنً بذلن ما أضناها من السٌر . ولدما : أي منذ المدم لال بشامة بن الؽدٌر :

 ال تظلمونا ، وال تنسوا لرابتنا      إطوا إلٌنا ، فمدما تعطؾ الرحم 
نجم : أن الضمور لد طال بها ، فإن األنساع لالت ذلن منذ زمن بعٌد . وآض : صار ورجع . والفنٌك الجمل الفحل وٌعنً أبو ال

المودع للفحلة ، ال ٌركب وال ٌهان لكرامته علٌهم ، فهو ضخم شدٌد التركٌب . والمحنك : الضامر الملٌل اللحم . واإلحناق : 
 لزوق البطن بالصلب .

كعب بن حممة ، وهو أحد المعمرٌن ، زعموا عاش أربعمابة سنة ؼٌر عشر سنٌن . وهو أحد حكام العرب ، (ٌمال له أًٌضا : 5)
 ٕ٘ٓ، وحماسة البحتري :  ٕٕوٌمال إنه هو " ذو الحلم " الذي لرعت له العصا ، فضرب به المثل . انظر: كتاب المعمرٌن : 

 ، وهً أبٌات . 5ٕٓومعجم الشعراء : 



ٖٕٗ 

 

ٖٕٗ 

 

 امتؤل الحوض ولال : لطنً          سبل روٌدا ، لد مؤلت بطنً 
والراجح، أنه "عام فً كل ما لضاه هللا وبرأه ألن ظاهر ذلن ظاهر عموم ، وؼٌر جابزة إحالة   

 . وهللا أعلم.(ٕ)الظاهر إلى الباطن من التؤوٌل بؽٌر برهان"
 :(ٖ)[ لراءتان2ٔٔ{]البمرة:فٌََكُوُن  وفً لوله تعالى: }  

 إحداهما: النصب، جواباً لؤلمر: }كن{، أي فبسبب ذلن ٌكون؛ وتكون الفاء للسببٌة.
وضعفه أبو علً، فمال:" أجمع الناس على رفع ٌكون، ورفضوا فٌه النصب، إال ما روي عن ابن عامر وهو 

 .(ٗ)من الضعؾ بحٌث رأٌت، فالوجه فً ٌكون الرفع"
ابن عطٌة:"ووجهه مع ضعفه على أن ٌشفع له شبه اللفظ، ولال أحمد بن موسى فً لراءة ابن عامر: لال  

 .(٘) ، ألن الفاء ال تعمل فً جواب األمر إال إذا كانا فعلٌن ٌطرد فٌهما معنى الشرط"«هذا لحن»
 والثانً: الرفع، فتكون لبلستبناؾ؛ أي: فهو ٌكون.

بر لد تم عند لوله : }إذا أردناه أن نمول له كن{، إذ كان معلوما أن ومن رفع ذلن، " فإنه رأى أن الخ  
هللا إذا حتم لضاءه على شًء كان المحتوم علٌه موجودا ، ثم ابتدأ بموله : فٌكون ، كما لال جل ثناإه : }ِلنَُبٌَِّن 

 : (ٙ)[ وكما لال ابن أحمر٘لَكُْم َونُِمرُّ فًِ األَْرَحاِم َما نََشاُء{]الحج : 
 الج عالرا أعٌت علٌه          لٌُْلِمَحها فٌَْنتُِجها ُحوارا ٌع

 .(2)ٌرٌد : فإذا هو ٌَنتجها ُحوارا
واختاره الطبري ولرره، ألن )المول( و )الكون( حالهما واحد، "ال ٌمكن أن ٌكون هللا آمرا شٌبا   

 .(1)بالوجود إال وهو موجود ، وال موجودا إال وهو آمره بالوجود"
علٌه ابن عطٌة فمال:" وهو خطؤ من جهة المعنى، ألنه ٌمتضً أن المول مع التكوٌن واعترض   

 .(5)والوجود"
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: عظم لدرة هللا عز وجل ببدع السموات، واألرض؛ فإنها مخلولات عظٌمة. -ٔ
عجٌب؛ لال تعالى: }ما ترى ومنها: حكمة هللا سبحانه وتعالى بؤن هذه السموات، واألرض على نظام بدٌع  -ٕ

[ ؛ هذا النظام الواسع الكبٌر العظٌم ال ٌختل، وال ٌتؽٌر على مر ٖفً خلك الرحمن من تفاوت{ ]الملن: 
السنٌن، واألعوام؛ فتدل على لدرة باهرة بالؽة، وحكمة عظٌمة بالؽة: كل شًء منظم تنظٌماً بدٌعاً متناسباً، فبل 

شًء شٌباً؛ بل كل سابر حسب ما أمره هللا به؛ لال هللا تعالى: }وأوحى  ٌصطدم شًء بشًء فٌفسده؛ وال ٌؽٌر
 ؛ إذاً } بدٌع السموات واألرض { ٌستفاد منها الموة، والمدرة، والحكمة. [ٕٔفً كل سماء أمرها{ ]فصلت: 

                                                                                                                                                                                                       

، واللسان )لطط( . وفً المطبوعة : " سٌبل " ، والصواب فً اللسا وأمالً ابن  ٓٗٔ:  ٕ،  ٖٖٔ:  ٔي " أمالً ابن الشجرٔ)
الشجري ، والرواٌة المشهورة " مهبل روٌدا " . ولطنً : حسبً وكفانً وللنحاة كبلم كثٌر فً " لطنً " . ولوله " سبل " : 

 سٌل ، لبل أن ٌشتد . كؤنه ٌمول : صبا روٌدا .كؤنه من لولهم : انسل السٌل : وذلن أول ما ٌبتدئ حٌن ٌ
 .2ٗ٘/ٔ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .5ٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٕ( الحجة للمراء السبعة:ٗ)
 .ٕٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 ، من أبٌات ٌذكر صدٌما كان له، ٌمول :  ٖٔٗ:  ٔ، وسٌبوٌه  ٖٗٔٔ،  1ٗٙ(المعانً الكبٌر : ٙ)

 ٌزال لنا حمٌم       كداء البطن ِسبل أو ُصفاراأرانا ال 
 ٌعالج عالرا أعٌت علٌه      لٌلمحها ، فٌنتجها حوارا

 وٌزعم أنه ناز علٌنا      بشرته فتاركنا تبارا
لد جعل هذا الصدٌك كداء البطن ال ٌدري من أٌن ٌهج وال كٌؾ ٌتؤتى له . وهو ٌعالج من الشر ما ال ٌمدر علٌه ، فكؤنه ٌطلب الو

 من عالر . جعل ذلن مثبل . والحوار : ولد البمرة . والشرة : حدة الشر ، والتبار : الهبلن .
 .5ٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .5ٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٕٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
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وثبتت السنة، ومن فوابد اآلٌتٌن: أن السموات عدد؛ ألن الجمع ٌدل على العدد؛ ولد بٌَّن هللا فً المرآن،  -ٖ
وأجمع المسلمون على أن السماء جرم محسوس؛ ولٌس كما لال أهل اإللحاد: إن الذي فولنا فضاء ال نهاٌة له؛ 
وأما األرض فلم تؤت فً المرآن إال مفردة؛ لكن أشار هللا سبحانه وتعالى إلى أنها سبع فً لوله تعالى: }هللا 

صلى هللا علٌه -[ ؛ وصرحت السنة بذلن فً لوله ٕٔ: الذي خلك سبع سموات ومن األرض مثلهن{ ]الطبلق
 . (ٔ)«من التطع شبراً من األرض ظلماً طوله هللا إٌاه ٌوم المٌامة من سبع أرضٌن: »-وسلم

ومن فوابد اآلٌتٌن: أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌعجزه شًء، وال ٌمتنع عن أمره شًء؛ لموله تعالى: } إذا  -ٗ
 كن فٌكون {.لضى أمراً فإنما ٌمول له 

 ومنها: إثبات المول هلل؛ لموله تعالى: } فإنما ٌمول له {. -٘
ومنها: أن لول هللا بصوت مسموع؛ لموله تعالى: } فإنما ٌمول له كن فٌكون {؛ و} له { صرٌحة فً توجٌه  -ٙ

مر، فٌمتثل، المول للممول له؛ ولوال أنه ٌسمعه لما صار فً توجٌهه له فابدة؛ ولهذا ٌسمعه الموجه إلٌه األ
 وٌكون.

 ومنها: أن لول هللا بحروؾ؛ لموله تعالى: } كن {؛ وهً كلمة بحرفٌن. -2
فإن لال لابل: كٌؾ ٌمكن أن نتصور هذا ونحن نمول: لٌس كمثله شًء؛ وأنتم تمولون: إنه بحروؾ؟ للنا: نعم؛ 

اثل نطك المخلوق، ولوله؛ ال ٌم -أو المول  -الحروؾ هً الحروؾ؛ لكن كٌفٌة الكبلم، وحمٌمة النطك بها 
ومن هنا نعرؾ أننا ال نكون ممثِّلة إذا للنا: إنه بحرؾ، وصوت مسموع؛ ألننا نمول: صوت لٌس كؤصوات 

 المخلولٌن؛ بل هو حسب ما ٌلٌك بعظمته، وجبلله.
نما ٌمول ومن فوابد اآلٌة: أن الجماد خاضع هلل سبحانه وتعالى؛ وذلن ألن لوله تعالى: } وإذا لضى أمراً فإ -1

 له كن فٌكون { ٌشمل األمور المتعلمة بالحٌوان، والمتعلمة بالجماد؛ فالجماد إذا لال هللا تعالى له: } كن { كان.
ومنها: أنه لٌس بٌن أمر هللا بالتكوٌن، وتكونه تراخٍ؛ بل ٌكون على الفورٌة؛ وذلن لموله تعالى: } فٌكون {:  -5

 تعمٌب.بالفاء؛ والفاء تدل على الترتٌب، وال
 المرآن

ُ أَْو تَؤْتٌِنَا آٌَةٌ َكذَلَِن لَاَل ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلِهمْ   ِمثَْل لَْوِلِهْم تََشابََهْت لُلُوبُُهْم لَْد }َولَاَل ال ِذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن لَْواَل ٌَُكلُِّمنَا َّللا 
 [9ٔٔ({ ]البمرة : 9ٔٔبٌَ ن ا اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌُولِنُوَن )

 ر:التفسٌ
ولال الجهلة من أهل الكتاب وؼٌرهم لنبً هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على سبٌل العناد: هبل ٌكلمنا هللا مباشرة لٌخبرنا 
أنن رسوله، أو تؤتٌنا معجزة من هللا تدل على صدلن. ومثل هذا المول لالته األمم من لبُل لرسلها عناًدا 

لون  ومكابرة؛ بسبب تشابه للوب السابمٌن والبلحمٌن فً الكفر والضَّبلل، لد أوضحنا اآلٌات للذٌن ٌصّدِ
 تصدٌمًا جازًما؛ لكونهم مإمنٌن باهلل تعالى، متَّبعٌن ما شرعه لهم.

 :(ٔ)اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على ألوال  
هللا علٌه أحدها: أخرج الطبري وابن ابً حاتم ، عن ابن عباس لال: "لال رافع بن حرٌملة لرسول هللا صلى 

وسلم : إن كنت رسوال من عند هللا كما تمول ، فمل هلل عز وجل فلٌكلمنا حتى نسمع كبلمه! فؤنزل هللا عز 
 .(ٕ)وجل فً ذلن من لوله : }ولال الذٌن ال ٌعلمون لوال ٌكلمنا هللا أو تؤتٌنا آٌة{، اآلٌة كلها"

 .(ٖ)ضً هللا عنهما"ورجحه ابن حجر فمال:" والراجح من حٌث السند لول ابن عباس ر 
والثانً: واخرج الطبري من طرٌك ابن أبً نجٌح عن مجاهد لال: "هم النصارى، والذٌن من لبلهم: 

 .(ٗ)الٌهود"
 مثل ذلن. (ٖ)، والسدي(ٕ). وروي عن الربٌع(ٔ)والثالث: وعن لتادة لال: "هم كفار العرب"

                                                             
(ٔ) ، 5٘1مسلم ص، وأخرجه 51ٖٔ: ما جاء فً سبع أرضٌن، حدٌث رلم ٕ، كتاب بدء الخلك، باب 5ٕ٘اخرجه البخاري ص 

، واللفظ لمسلم.ٓٔٙٔ[ 2ٖٔ] ٕٖٔٗ: تحرٌم الظلم وؼصب األرض وؼٌرها، حدٌث رلم ٖٓكتاب المسالاة، باب   
 .1ٖٙ-2ٖٙ/ٔ، والعجاب: ٕ٘٘-ٔ٘٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ(:صٓٗٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ٘٘/ٕ(:ص1ٕٙٔ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٖٙ/ٔ( العجاب: ٖ)
 .ٗ٘٘/ٕ(:ص1ٙ1ٔ(، و)1ٙ2ٔ، و)ٔ٘٘-ٓ٘٘/ٕ(:ص1ٙٔٔ(، و)1ٙٓٔالطبري)( تفسٌر ٗ)
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والراجح: أن النصارى هم المعنٌون باآلٌة، ألن ذلن فً سٌاق خبر هللا عنهم ، وعن افترابهم علٌه وادعابهم  
 له ولدا. وهللا تعالى أعلم. 

 .(ٗ)[، "أي: لال الجهلة من أهل الكتاب وؼٌرهم1ٔٔلوله تعالى: }َولَاَل الَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن{]البمرة:  
 .(٘)ٌسوا من ذوي العلم"لال ابن عثٌمٌن:" أي ل  
 .(ٙ)لال المرطبً: "أي: لالت النصارى"  
 .(2)لال الطبري:أي" ولالت النصارى ، الجهال باهلل وبعظمته"  
 :(1)[، على ثبلثة ألوال1ٔٔواختلؾ فٌمن عنً هللا بموله: }َولَاَل الَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن{]البمرة:  

 .(5)أحدهما: أنهم النصارى. لاله مجاهد
 .(ٓٔ)والثانً: أنهم الٌهود الذٌن كانوا فً زمان رسول هللا.وهو لول ابن عباس

 .(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، والربٌع(ٔٔ)والثالث: أنهم مشركو العرب ، وهو لول لتادة
ورّجح الطبري بؤنهم النصارى، واستدل بؤن" ذلن فً سٌاق خبر هللا عنهم، وعن افترابهم علٌه وادعابهم له   

 .(ٗٔ)ولدا"
ُ{]البمرة:    . (٘ٔ)[،" أي هبلّ ٌكلمنا هللا بتصدٌك الرسل"1ٔٔلوله تعالى:}لَْوال ٌَُكلُِّمَنا َّللاَّ
 .(ٙٔ)روي عن لتادة فً لوله : }لوال ٌكلمنا هللا{، لال : فهبل ٌكلمنا هللا!"  
 :(2ٔ)لال الطبري:" أي: هبل ٌكلمنا هللا! كما لال جرٌر  

                                                                                                                                                                                                       

 .ٔ٘٘/ٕ(:ص1ٖٙٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص1ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕ٘٘-ٔ٘٘/ٕ(:ص1ٙ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٗ)
 .ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .5ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٙ٘٘/ٕي:( تفسٌر الطبر2)
 .٘٘٘-ٗ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٔ٘٘-ٓ٘٘/ٕ(:ص1ٙٔٔ(، و)1ٙٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص1ٕٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص1ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص1ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕ٘٘-ٔ٘٘/ٕ(:ص1ٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕ٘٘/ٕالطبري:( تفسٌر ٗٔ)
 .ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٔ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص1ٙٙٔ( أخرجه الطبري)ٙٔ)
،  ٕٓٔ:  ٕ/  ٖٖٗ،  25ٕ:  ٔ، وأمالً ابن الشجري  ٕ٘، ومجاز المرآن :  1ٖٖ، النمابض :  1ٖٖ(دٌوان جرٌر : 2ٔ)

لة فً منالضة جرٌر والفرزدق . . ورواٌة الدٌوان والنمابض : " أفضل سعٌكم " . والبٌت من لصٌدة طوٌ ٔٙٗ:  ٔوالخزانة 
ولوله : " عمر النٌب " . عمر النالة أو الفرس : ضرب لوابمها فمطعها ، وكانوا إذا أرادوا نحر البعٌر عمروه ، ثم نحروه ، 

تبارٌان وإنما ٌفعلون به ذلن كٌبل ٌشرد عند النحر . وكان العرب ٌتكارمون بالمعالرة . وهً أن ٌعمر هذا نالة ، فٌعمر اآلخر ، ٌ
فً الجود والسخاء ، وٌلحان فً ذلن حتى ٌؽلب أحدهما صاحبه . والنٌب جمع ناب : وهً النالة المسنة ، أسموها بذلن لطول 
نابها . وٌشٌر جرٌر بذلن إلى ما كان ٌفخر به الفرزدق من معالرة أبٌه ؼالب بن صعصعة ، سحٌم بن وثٌل الرٌاحً بمكان 

خمسا ثم بدا له ، وعمر ؼالب مبة ، أو مبتٌن . وهذا أمر من أمور الجاهلٌة لال ابن عباس : "  ٌمال له " صوأر " ، فعمر سحٌم
ال تؤكلوا من تعالر األعراب ، فإنً ال آمن أن ٌكون مما أهل لؽٌر هللا به " ، ولال علً رضً هللا عنه : " ٌا أٌها الناس ، ال 

( . ولوله : " بنً ضوطرى " ، ٌعنً : ٕٙٙ - ٕ٘ٙلمعالرة فً النمابض : تحل لكم ، فإنها أهل بها لؽٌر هللا " . )انظر خبر ا
 -لم ٌعٌنوه  -ٌا بنً الحممى . هكذا لٌل ، وأخشى أن ال ٌكون كذلن ، فإن : " ضوطرى " نبز لرجل من بنً مجاشع بن دارم 

فهذا دلٌل على أنه شخص بعٌنه ، فمال جرٌر للفرزدق : إن ابن شعرة ، والمرٌن ، وضوطرى ... ببس الفوارس لٌلة الحدثان 
أرجو أن أحممه فً ؼٌر هذا المكان . ولد أراد ذمه بؤسبلفه على كل . والكمً : الشجاع الذي ال ٌرهب ، فبل ٌحٌد عن لرنه ، 
كان علٌه سبلح أو لم ٌكن . ولوله : " تعدون " أي تحسبون وتجعلون ، فعدى الفعل " عد " إلى مفعولٌن ، تضمٌنا لمعنى " 

 عل وحسب " ، كما لال ذو الرمة :ج
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 بنً ضوطرى ، لوال الكمً الممنعا    تعدون عمر النٌب أفضل مجدكم      
 .(ٔ) بمعنى : فهبل تعدون الكمً الممنع!

 .(ٕ) لال المرطبً: أي: "هبل ٌكلمنا هللا بنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فنعلم أنه نبً فنإمن به"  
نتصٌصا على لال أبو السعود:" أي هبل ٌكلمنا ببل واسطة أمرا أو نهٌا كما ٌكلم المبلبكة أو هبل ٌكلمنا  

 .(ٖ)نبوتن"
أي هبل ٌكلمنا َّللّا بؤنن رسوله حما كما ٌكلم المبلبكة ، أو ٌرسل إلٌنا ملكا فٌخبرنا بذلن ، كما  لال المراؼً:" 

كلمن على هذا الوجه مع أنن بشر مثلنا، وما ممصدهم من هذا إال العناد واالستكبار وبٌان أنه لٌس بؤحسن 
 .(ٗ)فضل من بٌننا؟"منهم حاال ، فلم اختّص بهذا ال

 .(٘)[،أي: "أو ٌؤتٌنا بآٌة تكون عبلمة على نبوتن"1ٔٔلوله تعالى:}أَْو تَؤْتٌَِنا آٌَةٌ{]البمرة:  
 .(ٙ)لال الطبري:أي" أو تجٌبنا عبلمة من هللا نعرؾ بها صدق ما نحن علٌه على ما نسؤل ونرٌد ؟"  
وان النبوة، ومرادهم بذلن ما حكاه َّللّا عنهم بنحو لوله لال المراؼً:" أي أو تؤتٌنا ببرهان على صدلن فً دع 

[، اآلٌة، و هذا منهم جحود ألن ٌكون ما أوتٌه من المرآن وؼٌره من 5ٓ: }َولالُوا لَْن نُْإِمَن لََن{]اإلسراء:
 .(2)المعجزات آٌات كافٌات فى إثبات ما اّدعى من النبوة"

العتو واالستكبار إلى حٌث أملوا نٌل مرتبة المفاوضة  لال أبو السعود:" حجة تدل على صدلن بلؽوا من 
اإللهٌة من ؼٌر توسط الرسول والملن ومن العناد والمكابرة إلى حٌث لم ٌعدوا ما آتاهم من البٌنات الباهرة 

 .(1)التً تخر لها صم الجبال من لبٌل اآلٌات لاتلهم هللا أنً ٌإفكون"
ٌات التً ٌإمن على مثلها البشر؛ وأعظمها المرآن الكرٌم الذي نزل على لال ابن عثٌمٌن:" ألن الرسل أتوا باآل  

 .(5)دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولد تحداهم هللا أن ٌؤتوا بمثله، فعجزوا"
لال السعدي:" فهذا دأبهم مع رسلهم، ٌطلبون آٌات التعنت، ال آٌات االسترشاد، ولم ٌكن لصدهم تبٌن الحك،  

 .(ٓٔ)اآلٌات، بما ٌإمن بمثله البشر" فإن الرسل، لد جاءوا من
 .(ٔٔ)لال المرطبً: "واآلٌة : الداللة والعبلمة  

 
[،  "أي مثَل هذا المول، لال الذٌن من 1ٔٔلوله تعالى: }َكذَِلَن لَاَل الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم ِمثَْل لَْوِلِهْم{]البمرة:  

 .(ٕٔ)لبلهم"
ل من النصارى وتمنوا على ربهم ، لال من لبلهم من الٌهود ، فسؤلوا لال الطبري:أي:" فكما لال هإالء الجها  

 .(ٖٔ)ربهم أن ٌرٌهم هللا نفسه جهرة ، وٌإتٌهم آٌة ، واحتكموا علٌه وعلى رسله ، وتمنوا األمانً"
لال المراؼً:" أي ومثل هذه األسبلة التً ٌراد بها التعنت إلجبلء الحمٌمة ، لد لالها من لبلهم من األمم  

َ َجْهَرةً{]النساء:ال [، ٔٙ[، و}لَْن نَْصبَِر َعلى َطعاٍم واِحٍد{]البمرة:ٖ٘ٔماضٌة، فمد لال الٌهود لموسى :}أَِرنَا َّللاَّ
َماِء{ ]المابدة :  ٌْنَا َمابَِدةً ِمَن السَّ َل َعلَ [ فهذه ٕٔٔإلى نحو ذلن ، ولالت النصارى : }َهْل ٌَْستَِطٌُع َربَُّن أَْن ٌُنَّزِ

                                                                                                                                                                                                       

 أشم أؼر أزهر هبرزي       ٌعد الماصدٌن له عٌاال. 
 .ٖ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖ)
 .ٕٔٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.5ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٙ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔالمراؼً:  ( تفسٌر2)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 1)
 .ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٓٔ)
 .5ٕ-5ٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٙ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
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عنهم للتشهى واتباع الهوى تعنّتا وعنادا ال للوصول إلى كشؾ ؼامص وجبلء حمٌمة كما لال  ألوال صدرت
ٌِْدٌِهْم لَمَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا إِْن َهذَا إِ  َ ٌَْن ِكتَابًا فًِ لِْرَطاٍس فَلََمسُوهُ بِؤ ْلنَا َعلَ الَّ ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ ]األنعام : تعالى : }َوَلْو َنزَّ

2"](ٔ). 
 :(ٕ)[، على لولٌن1ٔٔؾ فٌمن عنً هللا بموله:}َكذَِلَن لَاَل الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم ِمثَْل لَْوِلِهْم{]البمرة:واختل  

 .(ٖ)أحدهما : أنهم الٌهود ، وهو لول مجاهد
، (ٙ)، والسدي(٘)، وهو لول لتادة(ٗ)والثانً : أنهم الٌهود والنصارى، "ألن الذٌن ال ٌعلمون هم العرب"

 .(2)والربٌع
، بؤن ما لمٌه من لومه مثل ما اللاه الرسل لبله ولذلن -ملسو هيلع هللا ىلص-لال ابن عاشور: "وفً هذا الكبلم تسلٌة للنبًء   

 ["5ٔٔة : أردفت هذه اآلٌة بموله : }إِنَّا أَْرَسْلنَاَن بِاْلَحّكِ بَِشًٌرا َونَِذًٌرا َواَل تُْسؤَُل َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم{ ]البمر

(1). 
[، "أي تماثلت للوب هإالء وللوب من لبلهم فً العمى والمسوة 1ٔٔلوله تعالى:} تَشابََهْت لُلُوبُُهم{]البمرة:  

 .(5)والعناد"
لال الطبري:أي" فاشتبهت للوب الٌهود والنصارى فً تمردهم على هللا وللة معرفتهم بعظمته وجرأتهم على   

 .(ٓٔ)ألوالهم التً لالوها"أنبٌابه ورسله ، كما اشتبهت 
لال ابن كثٌر: أي : "أشبهت لُلُوب مشركً العرب للوب من تمدمهم فً الكفر والعناد والعتو ، كما لال تعالى :   

ْوٌم َطاؼُوَن { لَ } َكذَِلَن َما أَتَى الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم ِمْن َرسُوٍل إِال لَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن* أَتََواَصْوا بِِه بَْل هُْم 
 .(ٔٔ) ["ٖ٘،  ٕ٘]الذارٌات : 

 .(ٕٔ)لال أبو السعود:" أي للوب هإالء وأولبن فً العمى والعناد وإال لما تشابهت ألاوٌلهم الباطلة" 
لال المراؼً:" واأللسنة ترجمان الملوب، والملب إذا استحكم فٌه الكفر والعمى ال ٌجرى على لسان صاحبه  

عن اإلٌمان من معاذٌر ال تجدى ، وتعبّلت ال تفٌد، فالحك واحد ، ومخالفته هى الضبلل إال ما ٌنبا بالتباعد 
وهو واحد وإن تعددت طرله واختلفت وجوهه ، وآثاره تتشابه حٌن تصدر عن الضالٌن حتى كؤنهم 

 .(ٖٔ)["ٖ٘ت : متواصون به فٌما بٌنهم كما لال تعالى : }أَتََواَصْوا بِِه بَْل هُْم لَْوٌم َطاؼُوَن{ ]الذارٌا
 :(ٗٔ)[، وجهان1ٔٔوفً لوله تعالى:}تََشابَهْت لُلُْوبُُهْم{]البمرة:  

 .(٘ٔ)أحدهما : تشابهت للوب الٌهود لملوب النصارى ، وهذا لول مجاهد
 .(2ٔ)، والربٌع(ٙٔ)والثانً : تشابهت للوب مشركً العرب لملوب الٌهود والنصارى ، وهذا لول لتادة

                                                             

 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .٘٘٘-ٗ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٗ٘٘/ٕ(:ص1ٙ1ٔ(، و)1ٙ2ٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٖ)
 .ٗٗ٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص125ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص12ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .٘ٗ٘-ٗٗ٘/ٕ(:ص12ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .15ٙ/ٔ( تفسٌر ابن عاشور: 1)
 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .ٙ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .ٓٓٗ/ٔابن كثٌر:  ( تفسٌرٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٕٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ(تفسٌر المراؼً: ٖٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
 .٘٘٘/ٕ(:ص12ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)

 
 .ٙ٘٘-٘٘٘/ٕ(:11ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٙ٘٘/ٕ(:11ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
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 :(ٔ)[، على وجهٌن1ٔٔ)التشابه( فً لوله تعالى:}تََشابََهْت لُلُوبُُهْم{]البمرة:واختلؾ فً تفسٌر   
أحدهما: أن المكذبٌن للرسل من العرب والٌهود والنصارى وؼٌرهم تتشابه ألوالهم وأفعالهم فً التعنٌت 

م: }لن نصبر على وااللتراح وترن اإلٌمان، فكما أن لوم موسى كانوا أبدا فً التعنت والتراح األباطٌل، كموله
[، ولوله: }أتتخذنا هزوا{ 1ٖٔ[، ولولهم: }اجعل لنا إالها كما لهم ءالهة{ ]األعراؾ: ٔٙطعام واحد{ ]البمرة: 

[، فكذلن هإالء المشركون ٌكونون أبدا فً العناد ٖ٘ٔ[، ولولهم: }أرنا هللا جهرة{، ]النساء: 2ٙ]البمرة: 
 واللجاج وطلب الباطل.

 .(ٕ)للوبهم هو فً اتفالهم على الكفر، فجعله اشتباها. لاله الفراءوالثانً: أن تشابه 
والمولٌن صحٌحٌن: إذ تشابهت للوب األولٌن، واآلخرٌن فً رد الحك، والعناد، والتعنت، والجحود؛   

متشابهة؛ إنما  من أول ما بعثت الرسل إلى خاتمهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بل وإلى ٌوم المٌامة، فملوب أهل الكفر، والعناد
ٌختلؾ األسلوب؛ لد ٌمترح هإالء شٌباً؛ وهإالء شٌباً آخر؛ لكن الكبلم على جنس االلتراح، وعدم لبولهم 

 .(ٖ)للحك
ولوله}تََشابََهْت{، صٌؽة من صٌػ التشبٌه، وهً ألوى فٌه من حروفه وألرب لال ابن عاشور: "  

 :(ٗ)بىءبالتشبٌه البلٌػ، ومن محاسن ما جاء فً ذلن لول الصا
 تشابه دمعً إذ جرى وُمدامتً          فِمن مثل ما فً الكؤس عٌنً تسُكب

وفً هذه اآلٌة جعلت الٌهود والنصارى مماثلٌن للمشركٌن فً هذه الممالة ألن المشركٌن أعرق فٌها   
ً اإلالهٌة فكان إذ هم أشركوا مع هللا ؼٌره فلٌس ادعاإهم ولداً هلل بؤكثر من ادعابهم شركة األصنام مع هللا ف

الٌهود والنصارى ملحمٌن بهم ألن دعوى االبن هلل طرأت علٌهم ولم تكن من أصل ملتهم وبهذا األسلوب تؤتى 
 .(٘)الرجوع إلى بٌان أحوال أهل الكتابٌن الخاصة بهم وذلن من رد العجز على الصدر "

و الدانً: وذلن ؼٌر جابز ألنه فعل ولرأ ابن أبً إسحاق وأبو حٌوة: }تّشابهت{، بشد الشٌن، لال أبو عمر 
 .(ٙ)ماض

ٌَّنَّا اآلٌاِت{]البمرة:لوله تعالى    .(2)أي لد وضحنا األدلة وألمنا البراهٌن""[، 1ٔٔ}لَْد بَ
لال أبو السعود:" أي نزلناها بٌنة، بؤن جعلناها كذلن فً أنفسها كما فً لولهم سبحان من صؽر البؽوض  

 .(1)أن لم تكن بٌنة"وكبر الفٌل ال أنا بٌناها بعد 
 .(5)لد بٌنا العبلمات التً من أجلها ؼضب هللا على الٌهود" لال الطبري:أي"  
لال الحافظ ابن كثٌر: أي: "لد وضحنا الدالالت على صدق الرسل بما ال ٌحتاج معها إلى سإال آخر وزٌادة   

 .(ٓٔ)أخرى"
جًء الشجرة وكبلم الذبب، وإشباع الخلك الكثٌر من لال الرازي:" المراد: أن المرآن وؼٌره من المعجزات كم  

 .(ٔٔ)الطعام الملٌل، آٌات لاهرة، ومعجزات باهرة"
 . (ٔ)لال المراؼً:" أي إننا لم نتركن ببل آٌة ، بل بٌنا للناس اآلٌات على ٌدٌن بما ال ٌدع مجاال للرٌب" 

                                                             

 .ٖٗٔ/ٔ. وتفسٌر فتح المدٌر: 1ٕ/ٗالرازي: . وتفسٌر 5ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .2٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٕ)
 .1/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
.  أبو إسحاق الصابىء : هو إبراهٌم بن هبلل بن إبراهٌم بن زهرون بن حبون 1ٔ/ٕ( البٌت ورد فً ٌٌتٌمة الدهر للثعالبً: ٗ)

. له من المصنفات : أخبار النحاة ، أخبار الوزراء ، أخبار أهله  ه 1ٖٗتوفً سنة الحرانً البؽدادي الكاتب ، من الصاببة ، 
 .2/  ٘وولد ابنه ، التاجً فً أخبار الدولة الدٌلمٌة ، دٌوان الرسابل ، دٌوان شعره. )كشؾ الظنون 

 .5ٓٙ/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٘)
 .ٖٕٓ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:ٙ)
 .1ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٕ٘ٔ/ٔتفسٌر أبً السعود: (1)
 .2٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:5)
 .ٓٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .1ٕ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
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لها؛ فكل عبلمة تعٌن مدلولها تسمى آٌة؛ لال ابن عثٌمٌن:و}اآلٌات{ جمع آٌة؛ وهً العبلمة المعٌِّنة لمدلو 
 .(ٕ) فآٌات هللا هً العبلمات الدالة علٌه"

لال أبو السعود:" وفً تعرٌؾ }اآلٌات{، وجمعها وإٌراد التبٌٌن المفصح عن كمال التوضٌح مكان اإلتٌان  
ات العظام لموم ٌطلبون الذي طلبوه، ما ال ٌخفى من الجزالة، والمعنى أنهم الترحوا آٌة فذة ونحن لد بٌنا اآلٌ

الحك والٌمٌن، وإنما لم ٌتعرض لرد لولهم }لوال ٌكلمنا هللا{، إٌذانا بؤنه من ظهور البطبلن بحٌث ال حاجة إلى 
 .(ٖ)الرد والجواب"

 .(ٗ)لموٍم ٌطلبون الحك والٌمٌن"[، أي "1ٔٔ{]البمرة:لوله تعالى:}ِلمَْوٍم ٌُولِنُونَ   
 .(٘)طالبا للٌمٌن"لال الرازي: أي: "لمن كان   
لال الحافظ ابن كثٌر: أي: " لمن أٌمن  وصدق واتبع الرسل ، وفهم ما جاإوا به عن هللا تبارن وتعالى، وأما   

ٌِْهْم َكِلَمةُ  من ختم هللا على للبه وجعل على بصره ؼشاوة فؤولبن الذٌن لال هللا تعالى فٌهم : } إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ
 .(ٙ)["52،  5ْٙإِمنُوَن* َولَْو َجاَءتُْهْم كُلُّ آٌٍَة َحتَّى ٌََرُوا اْلعَذَاَب األِلٌَم { ]ٌونس : َربَِّن ال ٌُ 

لال المراؼً:أي" لدى طالبى الحك بالدلٌل والبرهان، ولدٌهم االستعداد للعلم والٌمٌن ، ولن ٌكون هذا إال لمن  
عان من وصول نور الحك إلى الملوب ، ولد كان كبار صفت نفوسهم ، وسلموا من العناد والمكابرة اللّذٌن ٌمن

الصحابة ٌراجعون النبً صلى َّللّا علٌه وسلم فٌما لم ٌظهر لهم دلٌله ، ألنهم طبعوا على معرفة الحك 
 . (2)بالبٌنة"

 .(1)لال أبو السعود:" أي: ٌطلبون الٌمٌن وٌولنون بالحمابك ال ٌعترٌهم شبهة وال رٌبة وهذا رد لطلبهم اآلٌة" 
لال الشوكانً:" أي "ٌعترفون بالحك وٌنصفون فً المول وٌذعنون ألوامر هللا سبحانه لكونهم   

 .(5)مصدلٌن له سبحانه مإمنٌن بآٌاته متبعٌن لما شرعه لهم"
 .(ٓٔ)و)اإلٌمان(: "هو العلم الذي ال ٌخالجه شن"  
الظاهرة، ما حصل له به الٌمٌن، واندفع لال السعدي:" فكل مولن، فمد عرؾ من آٌات هللا الباهرة، وبراهٌنه  

لال ابن عطٌة:" لما تمدم ذكر الذٌن أضلهم هللا حتى كفروا باألنبٌاء وطلبوا   .(ٔٔ)عنه كل شن ورٌب"
ما ال ٌجوز لهم أتبع ذلن بذكر الذٌن بٌن لهم ما ٌنفع وتموم به الحجة، لكن البٌان ولع وتحصل للمولنٌن، 

ٌكون المعنى لد بٌنا البٌان الذي هو خلك الهدى، فكؤن الكبلم لد هدٌنا من  فلذلن خصهم بالذكر، وٌحتمل أن
 .(ٕٔ)هدٌنا، والٌمٌن إذا اتصؾ به العلم خصصه وبلػ به نهاٌة الوثالة"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن أهل الباطل ٌجادلون بالباطل؛ ألن طلبهم اآلٌات التً ٌعٌنونها ما هو إال تعنت  - ٔ

اآلٌات التً جاءت بها الرسل ما ٌإمن على مثلها البشر؛ ثم إنهم لو جاءت اآلٌات على ما واستكبار؛ ففً 
الترحوا لم ٌإمنوا إذا حمت علٌهم كلمة ربهم؛ لموله تعالى: }إن الذٌن حمت علٌهم كلمة ربن ال ٌإمنون * ولو 

 [ .52، 5ٙجاءتهم كل آٌة حتى ٌروا العذاب األلٌم{ ]ٌوسؾ: 

                                                                                                                                                                                                       

 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 .ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖ)
 .1ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .1ٕ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٘)

 
 .ٓٓٗ/ٔكثٌر: ( تفسٌر ابن ٙ)
 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر المراؼً:2)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 1)
 .ٖٗٔ/ٔ( انظر: فتح المدٌر: 5)
 .ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕٔ)
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ٌَنمَْد للحك بالجهل؛ لموله تعالى: } ولال الذٌن ال ٌعلمون {؛ فكل إنسان ٌكابر الحك،  لمومنها: وصؾ من  - ٕ
 وٌنابذه فإنه أجهل الناس.

ومنها: أن المشركٌن ٌمرون بؤن هللا ٌتكلم بحرؾ، وصوت مسموع؛ لموله تعالى: } لوال ٌكلمنا هللا  فهم  - ٖ
 ابم فً نفسه.خٌر فً هذا ممن ٌدعون أن كبلم هللا هو المعنى الم

ومنها: أنه ما من رسول إال وله آٌة؛ ألن لولهم: } أو تؤتٌنا آٌة { هذا مدَّعى ؼٌرهم؛ إذ إن من لم ٌؤت بآٌة  - ٗ
أنا رسول هللا؛ آمنوا بً وإال لتلتكم، واستحللت نساءكم، »ال ٌبلم من لم ٌصدله؛ مثبلً إذا جاء رجل ٌمول: 

ه لكنا ؼٌر ملومٌن؛ لكن الرسل تؤتً باآلٌات؛ ما من رسول إال وأعطاه فبل نطٌعه؛ ولو أننا أنكرنا« وأموالكم
 هللا تعالى من اآلٌات ما ٌإمن على مثلها البشر؛ فاهلل تعالى ال ٌرسل الرسل، وٌتركهم بدون تؤٌٌد.

ولوله  ومن فوابد اآلٌة: أن ألوال أهل الباطل تتشابه؛ لموله تعالى: } كذلن لال الذٌن من لبلهم مثل لولهم  - ٘
تعالى: }كذلن ما أتى الذٌن من لبلهم من رسول إال لالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل هم لوم طاؼون{ 

[ ؛ وأنت لو تؤملت الدعاوى الباطلة التً رد بها المشركون رسالة الرسول صلى هللا علٌه ٖ٘، ٕ٘]الذارٌات: 
الى: }وإذا رأوهم لالوا إن هإالء لضالون{ وسلم من زمنه إلى الٌوم لوجدت أنها متشابهة، كما لال تع

[ ؛ والٌوم ٌمولون للمتمسكٌن بالمرآن، والسنة هإالء رجعٌون؛ هإالء دراوٌش ال ٌعرفون ٕٖ]المطففٌن: 
 شٌباً.

ومن فوابد اآلٌة: أن األلوال تابعة لما فً الملوب؛ لموله تعالى: } كذلن لال الذٌن من لبلهم مثل لولهم  - ٙ
أال وإن فً الجسد مضؽة إذا »{؛ فلتشابه الملوب تشابهت األلوال؛ وٌإٌد هذا لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  تشابهت للوبهم

 .(ٔ)«صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ أال وهً الملب
 ومنها: تشابه للوب الكفار؛ لموله تعالى: } تشابهت للوبهم {. -2
؛ ألن اإلنسان المصاب إذا رأى أن ؼٌره أصٌب فإنه ٌتسلى بذلن، وتخؾ علٌه ومنها: تسلٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -1

[ ؛ فاهلل تعالى 5ٖالمصٌبة، كما لال تعالى: }ولن ٌنفعكم الٌوم إذ ظلمتم أنكم فً العذاب مشتركون{ ]الزخرؾ: 
 .ٌسلً رسوله )ملسو هيلع هللا ىلص( بؤن هذا المول الذي لٌل له لد لٌل لمن لبله

 ومنها: إبطال دعوى لولهم: } أو تؤتٌنا آٌة { فً لوله تعالى: } لد بٌنا اآلٌات {. - 5
ومنها: أنه ال ٌنتفع باآلٌات إال المولنون؛ لموله تعالى: } لد بٌنا اآلٌات لموم ٌولنون {؛ وأما ؼٌر  - ٓٔ

 المولنٌن فبل تتبٌن لهم اآلٌات لما فً للوبهم من الرٌب والشن.
أن المولن لد ٌتبٌن له من اآلٌات ما لم ٌتبٌن لؽٌره؛ وٌإٌده لوله تعالى: }والذٌن اهتدوا زادهم  ومنها: - ٔٔ

 [ .2ٔهًدى وآتاهم تمواهم{ ]دمحم: 
 ومنها: أن اآلٌات تنمسم إلى لسمٌن: آٌات شرعٌة، وآٌات كونٌة: - ٕٔ

 فاآلٌات الشرعٌة: ما جاءت به الرسل من الوحً.
ة: وهً مخلولات هللا الدالة علٌه، وعلى ما تمتضٌه أسماإه، وصفاته، كالشمس، والمسم الثانً آٌات كونٌ

 والممر، والنجوم، والجبال، وؼٌرها: وفً كل شًء له آٌة تدل على أنه واحد.
ٌمٌنن تبٌن ومنها: زٌادة العلم بالٌمٌن؛ ألن من آٌات هللا هذا الوحً الذي جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ فكلما ازداد  - ٖٔ

لن من آٌات هللا ما لم ٌتبٌن لؽٌرن، فٌزداد علمن؛ فبالٌمٌن ٌزداد العلم؛ لال تعالى: }وٌزداد الذٌن آمنوا إٌماناً{ 
 [ ؛ فكلما كان اإلنسان ألوى ٌمٌناً كان أكثر علماً؛ وكلما ازداد علمه ازداد ٌمٌنه؛ فهما متبلزمان.ٖٔ]المدثر: 
 المرآن

ا َواَل تُْسؤَُل َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم )}إِن ا أَْرَسْلنَاَن  ا َونَِذٌر   [1ٔٔ({ ]البمرة : 1ٔٔبِاْلَحّكِ بَِشٌر 
 التفسٌر:

بالدٌن الحك المإٌد بالحجج والمعجزات، فبلِّؽه للناس مع تبشٌر المإمنٌن بخٌري  -أٌها الرسول-إنا أرسلنان 
مسبوال عن كفر َمن كفر  -بعد الببلغ-هللا، ولست  الدنٌا واآلخرة، وتخوٌؾ المعاندٌن بما ٌنتظرهم من عذاب

 بن؛ فإنهم ٌدخلون النار ٌوم المٌامة، وال ٌخرجون منها.

                                                             
(ٔ) ، كتاب 5٘٘، وأخرجه مسلم صٕ٘: فضل من استبرأ لدٌنه، حدٌث رلم 5ٖ، كتاب اإلٌمان، باب ٙأخرجه البخاري ص 

.55٘ٔ[ 2ٓٔ] 5ٗٓٗ: أخذ الحبلل وترن الحرام، حدٌث رلم ٕالمسالاة، باب   
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 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
أحدهما: لال دمحم بن كعب:"لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لٌت شعري ما فعل أبواي ؟ فنزلت : }وال تَسؤْل عن أصحاب 

 . (ٔ)الجحٌم{"
 .(ٕ)الواحدي:" وهذا على لراءة من لرأ: }وال تَسؤْل عن أصحاب الجحٌم{ جزما" لال 

، مثل ذلن. وهً رواٌات (٘)، وداود بن أبً عاصم(ٗ)، ودمحم بن كعب المرظً(ٖ)وروي عن ابن عباس 
 .(ٙ)ضعٌفة اإلسناد

 .(2)ولد استبعد الفخر الرازي صحة هذا السبب 
لال: "لو أنزل هللا بؤسه بالٌهود آلمنوا" فؤنزل هللا تعالى:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن النبً الثانً: لال الواحدي:" لال مماتل: إ

 .(1)}وال تسؤل عن أصحاب الجحٌم{"
{]البمرة:  ٌّرة والدٌن الموٌم"5ٔٔلوله تعالى:} إِنَّا أَْرَسْلنَاَن ِباْلَحّكِ  .(5)[، أي: إنا"أرسلنان ٌا دمحم بالشرٌعة الن
 .(ٓٔ)أي: "إنا أرسلنان ٌا دمحم باإلسبلم الذي ال ألبل من أحد ؼٌره من األدٌان ، وهو الحك"لال الطبري:  
{]البمرة:   [، على أربعة أوجه:5ٔٔواختلفوا فً تفسٌر)الحك( فً لوله تعالى:} إِنَّا أَْرَسْلَناَن ِباْلَحّكِ

ذا كان صادلا، ودلٌله لوله تعالى: أحدها: أي" إنا أرسلنان ٌا دمحم بالصدق، من لولهم فبلن محك فً دعواه إ
 .(ٔٔ)[، أي صدق. لاله الثعلبًٖ٘}َوٌَْستَْنبِبُونََن أََحكٌّ هَُو{ ]ٌونس : 

. لال الثعلبً:  "دلٌله لوله تعالى: }َوَما (ٕٔ)والثانً: أن"معناه: لن نرسلن عبثا بؽٌر شًء، بل أرسلنان بالحك"
َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بٌَْ  { ]الحجر : َخلَْمنَا السَّ  .(ٖٔ)[، وهو ضد الباطل"1٘نَُهَما إِالَّ بِاْلَحّكِ
ا َجاَءهُْم{ ]ق :  ،(ٗٔ)والثالث: بالمرآن، لاله ابن عباس  [.٘ودلٌله لوله تعالى: }َبْل َكذَّبُوا ِباْلَحّكِ لَمَّ

َوَزَهَك اْلَباِطُل إِنَّ اْلَباِطَل َكاَن ، ودلٌله لوله عز وجل: }َولُْل َجاَء اْلَحكُّ (٘ٔ)والرابع: باإلسبلم. لاله ابن كٌسان
[ للمصاحبة، أو المبلبسة؛ ٌعنً 5ٔٔ{ ]البمرة:ِباْلَحكِّ }و)الباء( فً لوله تعالى  [.1َٔزهُولًا{ ]اإلسراء : 

أرسلنان متلبساً بالحك؛ أو أن المعنى: حامبلً الحك فً هذه الرسالة؛ واآلٌة تحتمل المعنٌٌن؛ أحدهما: أن 
والثانً: أن ما أرسلت به حك؛ والمعنٌان كبلهما صحٌح؛ فتحمل اآلٌة علٌهما؛ فالرسول صلى إرسالن حك؛ 

هللا علٌه وسلم رسالته حك؛ وعلٌه فالباء للمبلبسة؛ والرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما أرسل به فهو حك؛ وعلى هذا فالباء 
هو الثابت المستمر؛ وهو ضد  للمصاحبة، ٌعنً أن رسالتن مصحوبة بالحك؛ ألن ما جبت به حك؛ والحك

 .(ٙٔ)الباطل؛ والحك بالنسبة لؤلخبار الصدق؛ وبالنسبة لؤلحكام العدل

                                                             

 . حدٌث مرسل التموم به حجة. واسناده ضعٌؾ.1٘٘/ٕ(:ص12٘ٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٓٗ( أسباب النزول:ٕ)
(مما أخرجه عبد الؽنً بن سعٌد الثمفً فً "تفسٌره" عن ابن عباس رضً هللا عنهما، ومعظم رواٌاته عنه ضعٌفة )ممدمة ٖ)

 . وٌشهد لها.5ٖٙ/ٔالعجاب البن حجر( وهذه الرواٌة ضعفها الحافظ ابن حجر العجاب: 
 .1٘٘/ٕ(:ص12ٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5٘٘/ٕ(:ص122ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
، وأسباب النزول 2ٕٔ/ٔ، والدر المنثور: 2ٕٖ-1ٙٗ/ٔ، والعجاب: 1ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٗٔ(انظر: التمرٌب، ابن حجر)ٙ)

 .ٓٗ-5ٖللواحدي: 
 .5ٖٙ/ٔ، والعجاب: 5ٕ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 2)
 . ولم اجده فً تفسٌر مماتل.ٓٗ( أسباب النزول: 1)
 .1ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:5)
 .2٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
 .ٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٔ)
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وأصل )الحك( : الصدق الواجب، ثم ٌسمى كلُّ ثابت موجود ؼٌر باطل: حًما، والحكُّ من أسماء هللا تعالى لال  
ٌَْن لَْوِمنَا 2ٔهللا تعالى: }َولَِو اتَّبََع اْلَحكُّ أَْهَواَءهُْم{ ]المإمنون:  َننَا َوبَ ٌْ : العدل فً لوله. }َربََّنا اْفتَْح بَ [، والحكُّ

{]البمرة: 15بِاْلَحّكِ{ ]األعراؾ:  ٌِْه اْلَحكُّ  .(ٔ)[1ٕٕ[، والحك: الدٌَّن فً لوله: }َوْلٌُْمِلِل الَِّذي َعلَ
{]البمرة:    :(ٕ)[، وجوه5ٔٔوفً لوله تعالى:}ِباْلَحّكِ

 إلرسال، أي أرسلنان إرساال بالحك.أحدها: أنه متعلك با
 وثانٌها: أنه متعلك بالبشٌر والنذٌر أي أنت مبشر بالحك ومنذر به.

وثالثها: أن ٌكون المراد من الحك الدٌن والمرآن، أي أرسلنان بالمرآن حال كونه بشٌرا لمن أطاع هللا بالثواب 
 ونذٌرا لمن كفر بالعماب.

لبشٌر والنذٌر صفة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص فكؤنه تعالى لال: إنا أرسلنان ٌا دمحم لال الرازي: "واألولى أن ٌكون ا   
 .(ٖ)بالحك لتكون مبشرا لمن اتبعن واهتدى بدٌنن ومنذرا لمن كفر بن وضل عن دٌنن"

ن من عذاب [، أي: " بشٌراً للمإمنٌن بجنات النعٌم، ونذٌراً للكافر5ٌٔٔلوله تعالى:} بَِشًٌرا َونَِذًٌرا{]البمرة: 
 .(ٗ)الجحٌم"

بالنصر فً الدنٌا ، والظفر  -لال الطبري: أي:"مبشرا من اتبعن فؤطاعن، ولبل منن ما دعوته إلٌه من الحك  
 -بالثواب فً اآلخرة ، والنعٌم الممٌم فٌها ، ومنذرا من عصان فخالفن ، ورد علٌن ما دعوته إلٌه من الحك 

 .(٘)ذاب المهٌن فً اآلخرة"بالخزي فً الدنٌا ، والذل فٌها ، والع
لال السعدي:" }بَِشًٌرا{:أي لمن أطاعن بالسعادة الدنٌوٌة واألخروٌة،}نَِذًٌرا{ لمن عصان بالشماوة والهبلن  

 .(ٙ)الدنٌوي واألخروي"
لال الزمخشري:" ألن تبشر وتنذر ال لتجبر على اإلٌمان ، وهذه تسلٌة لرسول َّللاَّ صلى َّللاَّ علٌه وسلم  

 .(2)عنه ، ألنه كان ٌؽتم وٌضٌك صدره إلصرارهم وتصمٌمهم على الكفر" وتسرٌة
و)البشٌر(: "من البشارة؛ وهً اإلخبار بما ٌسر؛ ولد تمع فٌما ٌسوء، كموله تعالى: }فبشرهم بعذاب   

 .(1) ["ٕٔألٌم{ ]آل عمران: 
 .(5)و)النذٌر(: "من اإلنذار؛ وهو اإلعبلم بالمكروه؛ أي بما ٌخاؾ منه"  
لال ابن عثٌمٌن: "والرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال شن أنه مبشر بما ٌسر، وهو الجنة ؛ ومنذر بما ٌخاؾ منه، وهو   

النار.. فجمع هللا له بٌن كونه مبشراً، ومنذراً؛ ألن ما جاء به أمر، ونهً؛ والمناسب لؤلمر: البشارة؛ وللنهً: 

 جامعة بٌن البشرى، وبٌن اإلنذار؛ واألمر، والنهً؛ إذاً فالرسول مبشر اإلنذار؛ فعلٌه تكون رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
للمتمٌن الذٌن ٌعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثٌن فٌه أبداً؛ ومنذر للكافرٌن أن لهم ناراً كلما نضجت 

 .(ٓٔ)جلودهم بدلوا جلوداً ؼٌرها لٌذولوا العذاب
[، " أي أنت لست مسبوالً عمن لم ٌإمن منهم، بعد 5َٔٔحاِب اْلَجِحٌِم{]البمرة:لوله تعالى:}َواَل تُْسؤَُل َعْن أَصْ  

 .(ٔٔ)أن بذلت الجهد فً دعوتهم"
 .(ٕٔ)لال البٌضاوي:" ما لهم لم ٌإمنوا بعد أن بلؽت" 

                                                             

 .5ٗٓ/ٕواللسان)حك(:ص، ٕٖٔ، والمفردات: 11ٓ-122/ٔ، وتهذٌب اللؽة: 2ٕٙ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .5ٕ/ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕ)
 .5ٕ/ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: ٖ)
 .1ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .1٘٘-2٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٙ)
 .1ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .ٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .ٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٔٔ/ٕابن عثٌمٌن: ( انظر: تفسٌر ٓٔ)
 .1ٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
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ٌَْن اْلبَبلغُ   نَا  لال الزمخشري:" ما لهم لم ٌإمنوا بعد أن بلؽت وبلؽت جهدن فً دعوتهم ، كموله:}فَإِنَّما َعلَ ٌْ َوَعلَ
 .(ٔ)["ٓٗاْلِحساُب{]الرعد:

لال الطبري:أي" فلٌس علٌن من أعمال من كفر بن بعد إببلؼن إٌاه رسالتً تبعة، وال أنت مسبول عما فعل  
 .(ٕ)بعد ذلن"

 .(ٖ)لال السعدي:" أي: لست مسبوال عنهم، إنما علٌن الببلغ، وعلٌنا الحساب" 
 .(ٗ)عنهم؛ ألنن بلَّؽت؛ والحساب على هللا"لال ابن عثٌمٌن:" أي ال ٌسؤلن هللا  
لال الواحدي:" أي: لست بمسإوٍل عنهم، ولٌس علٌن من شؤنهم عُهدة وال تبعة، فبل تحزن علٌهم، كما لال:  

َنا اْلِحَساُب{]الرعد:  ٌْ ٌَْن اْلبَبَلغُ َوَعلَ  .(٘)["ٓٗ}فَإِنََّما َعلَ
، أي:  النار العظٌمة؛ وهً لها (ٙ)أسماء النار و)أصحاب( جمع صاحب؛ وهو المبلزم؛ و)الجحٌم( من  

أسماء كثٌرة منها: النار، والسعٌر، وجهنم، والجحٌم؛ كل ذلن الختبلؾ أوصافها؛ وإال فهً واحدة، وأصل 
 .(2)ما اشتد لهبه)الجحٌم(: 

 لال اإلمام الطبري: " فـ)الجحٌم(، هً النار بعٌنها إذا شبت ولودها ، ومنه لول أمٌة بن أبً   
 : (1)الصلت

 (5)إذا شبت جهنم ثم دارت             وأَْعَرض عن لوابسها الجحٌم"
 .(ٓٔ)لال الثعلبً:" الجحٌم: وهو الجحم والجحمة: معظم النار" 
لال الواحدي:" والجحٌم عند العرب: النار المستحكمة المتلظٌة، ٌمال: َجَحَمِت الناُر تَْجَحُم، بفتح العٌن فٌهما،  

[، أراد: النار 52جاحم وجحٌم، لال هللا تعالى فً لصة إبراهٌم: }فَؤَْلمُوهُ فًِ اْلَجِحٌِم{ ]الصافات: ُجحوًما فهً 
 :(ٔٔ)الشدٌدة التؤجج. وٌمال لشده المتل فً معركة الحرب: جاحم، تشبًٌها بالنار العظٌمة، لال

 حتى إذا ذاق منها جاِحًما َبرَدا
 :(ٕٔ)ه لولهوالَجْحم والَجْحَمة: تولُّد النار، ومن

َرِم"  .(ٖٔ)نحن َحبسنا بنً َجِدٌلةَ فً      ناٍر من الحرب َجْحمِة الضَّ

 :(ٗٔ) [، لراءتان5ٔٔوفً لوله تعالى:}َواَل تُْسؤَُل َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم{]البمرة:  
 .إحداهما: }َوال تُْسؤَُل{، برفع التاء والبلم على الخبر، على أن )ال( نافٌة، وهً لرأة الجمهور

 .(٘ٔ)واختار أبو عبٌد هذه المراءة، فمال: "ألنه لو أراد النهً لكانت الفاء أحسن من الواو  

                                                             

 .1ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔ)
 .5٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٖ)
 . 1ٕ-2ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .1ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
، جامع البٌان 5ٗ/ٙٔ، تاج العروس للزبٌدي: 11ٖٔ/٘، الصحاح للجوهري: ٖ٘٘/ٔ( انظر: لسان العرب البن منظور: ٙ)

، 5ٔ/ٕ، وللنار أسماء عدٌدة منها: لظى والحطمة والسعٌر وجهنم وسمر والهاوٌة، انظر: التذكرة للمرطبً: ٕٙ٘/ٕللطبري: 
 . ٕٙالجنة والنار لؤلشمر: 

، ٕٓٓ/ٔ، الوسٌط للواحدي: ٕٔٔ/ٔمن الجحمة وهً شدة تؤجج النار، انظر: الزاهر البن األنباري:  ( وذلن ألن الجحٌم2)
، روح المعانً لؤللوسً: ٖٙ٘/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٗٗ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 11المفردات للراؼب: 

ٔ/ٖ2ٔ . 
 الصواب.، ورواٌته : " ثم فارت " ، وكؤنها هً  ٖ٘(دٌوانه : 1)
 .ٕٙ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٖ٘٘/ ٔ، عن اللٌث، ولم ٌنسبه، وكذا فً اللسان: ٘ٗ٘/ ٔ( البٌت ذكره فً تهذٌب اللؽة:ٔٔ)
 .ٙٗ/ٔ( دٌوان الحماسة:ٕٔ)
 .ٖ٘٘/ٔ، واللسان:5٘، وانظر: المفردات: 1ٖٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
 .5ٙٔ، والسبعة فً المراءات: 5ٕٓ/ٕانظر: الحجة للمراء السبعة: ( ٗٔ)
 دون نسبة. 2ٕٔ/ ٕ، ونمله أبو علً الفارسً فً "الحجة" 1ٕٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘ٔ)
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 :(ٔ)وعلى هذه المراءة، ففً التفسٌر وجوه   
أحدها: أن مصٌرهم إلى الجحٌم فمعصٌتهم ال تضرن ولست بمسإول عن ذلن، أي : ال نسؤلن عن كفر من 

ٌَْن اْلبَ  َنا اْلِحَساُب { ]الرعد : كفر بن ، } فَإِنََّما َعلَ ٌْ ٌر* لَْسَت ٓٗبلغُ َوَعلَ ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَّكِ [ وكموله تعالى : } فَذَّكِ
ٌِْطٍر { اآلٌة ] الؽاشٌة :  ٌِْهْم بِمَص ٌِْهْم بَِجبَّاٍر  ٕٕ،  َٕٔعلَ ٌَمُولُوَن َوَما أَْنَت َعلَ [ وكموله تعالى : } نَْحُن أَْعلَُم بَِما 

ْر بِالْ  [، وأشباه ٗ٘[ ولوله: }علٌه ما حمل وعلٌكم ما حملتم{ ]النور:  ٘ٗمُْرآِن َمْن ٌََخاُؾ َوِعٌِد { ] ق : فَذَّكِ
 .(ٕ)ذلن من اآلٌات

والثانً: أنن هاد ولٌس لن من األمر شًء، فبل تؤسؾ وال تؽتم لكفرهم ومصٌرهم إلى العذاب ونظٌره لوله: 
 [.1}فبل تذهب نفسن علٌهم حسرات{ ]فاطر: 

الث: ال تنظر إلى المطٌع والعاصً فً الولت، فإن الحال لد ٌتؽٌر فهو ؼٌب فبل تسؤل عنه، وفً اآلٌة الث
 داللة على أن أحدا ال ٌسؤل عن ذنب ؼٌره وال ٌإاخذ بما اجترمه سواه سواء كان لرٌبا أو كان بعٌدا.

 لراءة نافع.المراءة الثانٌة:}وال تَسؤْل{، بالجزم وفتح التاء على أن)ال( ناهٌة، وهً 
 :(ٖ)وفً هذه المراءة وجهان  
أحدهما : أنه نهى عن السإال عمن عصى وكفر من األحٌاء ، ألنه لد ٌتؽٌر حاله فٌنتمل عن الكفر إلى  

 اإلٌمان ، وعن المعصٌة إلى الطاعة.
والثانً : وهو األظهر ، أنه نهى عن السإال عمن مات على كفره ومعصٌته ، تعظٌما لحاله وتؽلٌظا لشؤنه ، 

 وهذا كما ٌمال : ال تسؤل عن فبلن! أي لد بلػ فوق ما تحسب. 
، (ٗ)لال الزمخشري:" وتعضد المراءة األولى، لراءة عبد َّللاَّ : }ولن تسبل{، ولراءة أبّى :}وما تسبل{" 

 .(٘) ومعناهما موافك لمراءة الجمهور، نفى أن ٌكون مسإوال عنهم

والراجح: من لرأ بالرفع ، على الخبر}َوال تُْسؤَُل{، "ألن هللا جل ثناإه لص لصص ألوام من الٌهود   
ا أرسلنان{ ٌا والنصارى ، وذكر ضبللتهم ، وكفرهم باهلل ، وجراءتهم على أنبٌابه ، ثم لال لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : }إن

دمحم}بالحك بشٌرا{، من آمن بن واتبعن ممن لصصت علٌن أنباءه ومن لم ألصص علٌن أنباءه ، }ونذٌرا{ من 
بعد إببلؼن إٌاه رسالتً تبعة ، وال أنت  -كفر بن وخالفن ، فبلػ رسالتً ، فلٌس علٌن من أعمال من كفر بن 

 .(ٙ)مسبول عما فعل بعد ذلن"
 الفوابد:

 اآلٌة: الرد على هإالء الذٌن لالوا: } لوال ٌكلمنا هللا... {؛ لموله تعالى: } إنا أرسلنان بالحك {. من فوابد - ٔ
 ومنها: ثبوت رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: } إنا أرسلنان {. -ٕ
 كون له ممام المرِسل.ومنها: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص رسول صادق؛ ولٌس برب؛ ألن الرسول ال ٌمكن أن ٌ -ٖ
ومنها: أن رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص متضمنة ألمر، ونهً، وتبشٌر، وإنذار؛ لموله تعالى: } بشٌراً ونذٌراً {؛  -ٗ

والحكمة من ذلن ظاهرة؛ وذلن ألن اإلنسان لد ٌهون علٌه فعل األوامر، وٌشك علٌه ترن المنهٌات؛ أو 
وامر ما تبٌن االبتبلء فً كّؾ اإلنسان نفسه عن المحارم، ولو كانت كلها بالعكس؛ فلو كانت الشرٌعة كلها أ

نواهً ما تبٌن ابتبلء اإلنسان بحمل نفسه على األوامر؛ فكان االبتبلء باألمر، والنهً ؼاٌة الحكمة؛ فالشٌخ 
بتبلء ال ٌتم الكبٌر ٌهون علٌه ترن الزنى؛ ولذلن كانت عموبته على الزنى أشد من عموبة الشاب؛ المهم أن اال

                                                             

 .5ٕ-1ٕ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٔٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .1ٕٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 5ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر المطربً:ٖ)
، ومختصر فً شواذ المرآن البن ٕٙٙ/ ٔ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٔٔ، و المراءتان فً :الحجة البن زنجلة: 1ٕٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)

 .1ٙٗ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٙٔخالوٌة: 
. ولال سعٌد األخفش : )وال تَسؤُل( بفتح التاء وضم البلم، 5ٖ-5ٕ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٙٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)

ٌكون فً موضع الحال عطفا على "بشٌرا ونذٌرا". والمعنى : إنا أرسلنان بالحك بشٌرا ونذٌرا ؼٌر سابل عنهم، ألن علم هللا و
بكفرهم بعد إنذارهم ٌؽنً عن سإاله عنهم. هذا معنى ؼٌر سابل. ومعنى ؼٌر مسإول ال ٌكون مإاخذا بكفر من كفر بعد التبشٌر 

 [.5ٕ/ٕ واإلنذار.]انظر: تفسٌر المرطبً:
 .ٓٙ٘-5٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
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إال بتنوٌع التكلٌؾ؛ فمثبًل الصبلة تكلٌؾ بدنً؛ والزكاة بذل للمحبوب؛ والصٌام ترن محبوب؛ والحج تكلٌؾ 
 بدنً، ومالً.

ومن فوابد اآلٌة: أن وظٌفة الرسل اإلببلغ؛ ولٌسوا مكلفٌن بعمل الناس؛ لموله تعالى: } وال تُسؤل عن  - ٘
 أصحاب الجحٌم {.

؛ لموله تعالى: -والعٌاذ باهلل  -الثانٌة نستفٌد فابدة ثانٌة ؛ وهً شدة عذاب أصحاب الجحٌم  وعلى المراءة -ٙ
 } وال تَسؤل عن أصحاب الجحٌم {.

 المرآن
ِ ُهَو اْلُهَدى َولَئِ  ت بَْعَت أَْهَواَءهُْم بَْعَد ِن ا}َولَْن تَْرَضى َعْنَن اْلٌَُهوُد َواَل الن َصاَرى َحت ى تَت بَِع ِمل تَُهْم لُْل إِن  هَُدى َّللا 

ٍ َواَل نَِصٌٍر ) ًّ ِ ِمْن َوِل  [ٕٓٔ({ ]البمرة : ٕٓٔال ِذي َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم َما لََن ِمَن َّللا 
 التفسٌر:

الٌهود وال النصارى إال إذا تركت دٌنن واتبعَت دٌنهم. لل لهم: إن دٌن  -أٌها الرسول-ولن ترضى عنن 
ٍ اإلسبلم هو الدٌن الص ًّ حٌح. ولبن اتبعت أهواء هإالء بعد الذي جاءن من الوحً ما لن عند هللا ِمن ول

 ٌنفعن، وال نصٌر ٌنصرن. هذا موجه إلى األّمة عامة وإن كان خطابًا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:  

الهدنة وٌطمعون أنهم إذا هادنهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدها: لال الواحدي: "لال المفسرون: إنهم كانوا ٌسؤلون النبً 
 .(ٔ)وأمهلهم اتبعوه ووافموه فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"

الثانً: ولال ابن عباس: "هذا فً المبلة وذلن أن ٌهود المدٌنة ونصارى نجران كانوا ٌرجون أن ٌصلً النبً 
بلة إلى الكعبة شك ذلن علٌهم، فٌبسوا منه أن ٌوافمهم على دٌنهم، فؤنزل إلى لبلتهم فلما صرؾ هللا الم -ملسو هيلع هللا ىلص  -

 .(ٕ)هللا تعالى هذه اآلٌة"
والثالث: ولال مماتل:" كان الٌهود من أهل المدٌنة والنصارى من أهل نجران دعوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى دٌنهم 

 .(ٖ)وزعموا أنهم على الهدى فنزلت"
طٌة:" روي أن سبب هذه اآلٌة أن الٌهود والنصارى طلبوا من رسول هللا صلى هللا علٌه والرابع: ولال ابن ع

وسلم الهدنة، ووعدوه أن ٌتبعوه بعد مدة خداعا منهم، فؤعلمه هللا تعالى أن إعطاء الهدنة ال ٌنفع عندهم، 
 .(ٗ)وأطلعه على سر خداعهم"

َّبَِع ِملَّتَُهْم{]البمرة:لوله تعالى:} َولَْن تَْرَضى َعْنَن اْلٌَُهوُد َوال   [، " أي لن ترضى عنن ٕٓٔالنََّصاَرى َحتَّى تَت
 . (٘)حتى تترن اإِلسبلم لمنٌر وتتبع دٌنهم األعوج"« الٌهود والنصارى»الطابفتان 

لال الطبري:أي " ولٌست الٌهود ، ٌا دمحم ، وال النصارى براضٌة عنن أبدا ، فدع طلب ما ٌرضٌهم وٌوافمهم،  
 .(ٙ)لى طلب رضا هللا فً دعابهم إلى ما بعثن هللا به من الحك"وألبل ع

لال الزجاج:" أَعلم َّللاَّ عزَّ وجلَّ أَنهم لن ٌرضوا عنه حتى ٌتبع ملتهم، فنهاه َّللاَّ ووعظه فً الركون إِلى شًٍء  
 .(2)مما ٌدعون إِلٌه"

                                                             

 .2ٖٖ/ٔ، والعجاب: ٓٗ( أسباب النزول: ٔ)
:" أخرج الثعلبً عن 1ٕ، وفً اللباب: :2ٕٕ/ ٔ، لال السٌوطً فً "الدر:2ٖٖ/ٔ، والعجاب: ٓٗ( أسباب النول للواحدي: ٕ)

 ابن عباس". وذكره.
 

. ولفظه:" وذلن أنهم]أي الٌهود من أهل المدٌنة 1ٖٔ/ٔمماتل: ، ]وفً النمل تصرؾ[، وانظر: تفسٌر ٖٖٙ/ٔ( العجاب: ٖ)
لل لهم: إن هدى هللا ٌعنً  -عز وجل -إلى دٌنهم وزعموا أنهم على الهدى فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -والنصارا من أهل نجران[ دعوا النبً

أهواءهم ٌعنً أهل الكتاب على دٌنهم بعد الذي جاءن من العلم وعلم فمال: ولبن اتبعت  -ملسو هيلع هللا ىلص -اإلسبلم هو الهدى ثم حذر نبٌه
 البٌان ما لن من هللا من ولً ٌعنى من لرٌب فٌنفعن وال نصٌر".

 . ولٌس لما ذكر هنا سند ٌمكن االعتماد علٌه.ٕٗٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .1ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٕٙ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٕٓ/ٔ( معانً المرآن: 2)
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 .(ٔ)أمره بجهادهم"لال المرطبً:" فؤعلمه هللا أنهم لن ٌرضوا عنه حتى ٌتبع ملتهم ، و  
لال الواحدي:" أخبر أنه ال ٌرضٌهم إال ما ٌستحٌل وجوده، وما ال سبٌل إلٌه؛ ألن الٌهود ال ترضى عنه إال  

 .(ٕ)بالتهود، والنصارى إال بالتنصر، وٌستحٌل الجمع بٌنهما، فإذا استحال إرضاإهم فهم ال ٌرَضْوَن عنه أبًدا"
ه ال ٌرضى منه الٌهود وال النصارى، إال باتباعه دٌنهم، ألنهم دعاة إلى لال السعدي:" ٌخبر تعالى رسوله، أن 

 .(ٖ)الدٌن الذي هم علٌه، وٌزعمون أنه الهدى"
لال النسفً: "كؤنهم لالوا لن نرضى عنن وإن أبلؽت فً طلب رضانا حتى تتبع ملتنا إلناطاً منهم لرسول هللا  

 .(ٗ)م"عن دخولهم فً اإلسبلم ، فذكر هللا عز وجل كبلمه
لال أبو السعود:" بٌان لكمال شدة شكٌمة هاتٌن الطابفتٌن خاصة إثر بٌان ما ٌعمهما والمشركٌن من اإلصرار  

على ما هم علٌه إلى الموت، وإٌراد }ال{ النافٌة بٌن المعطوفٌن لتؤكٌد النفً لما مر من أن تصلب الٌهود فً 
هما مباٌن لرضى األخرى أي لن ترضى أمثال هذه العظابم أشد من النصارى، واإلشعار بؤن رضى كل من

عنن الٌهود ولو خلٌتهم وشؤنهم حتى تتبع ملتهم وال النصارى ولو تركتم ودٌنهم حتى تتبع ملتهم، فؤوجز النظم 
ثمة بظهور المراد وفٌه من المبالؽة فً إلناطه ملسو هيلع هللا ىلص من إسبلمهم ما ال ؼاٌة وراءه، فإنهم حٌث لم ٌرضوا عنه 

سبلم ولو خبلهم ٌفعلون ما ٌفعلون، بل أملوا منه ملسو هيلع هللا ىلص ماال ٌكاد ٌدخل تحت اإلمكان من اتباعه علٌه علٌه ال
السبلم لملتهم، فكٌؾ ٌتوهم اتباعهم لملته علٌه السبلم وهذه حالتهم فً أنفسهم وممالتهم فٌما بٌنهم، وأما أنهم 

ن ولالوا لن نرضى عنن وإن بالؽت فً طلب رضانا، حتى تتبع ملتنا كما لٌل أظهروها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وشافهوه بذل
 .(٘)فبل ٌساعده النظم الكرٌم، بل فٌه ما ٌدل على خبلفه فإن لوله عز وجل"

لال أبو حٌان: "أي لٌس ؼرضهم ومبلػ الرضا منهم ما ٌمترحونه علٌن من اآلٌات وٌوردونه من   
ترحون وأوجبتهم عن كل تعنت لم ٌرضوا عنن ثم أخبره بؤنهم لن ٌرضوا التعنتات فإنن لو جبتهم بكل ما ٌم

 .(ٙ)عنه حتى ٌدخل فً دٌنهم وٌتبع ملتهم"
و)الملة(: "اسم لما شرعه هللا لعباده فً كتبه وعلى ألسنة رسله، فكانت الملة والشرٌعة سواء ، فؤما   

ة ما دعا هللا عباده إلى فعله ، والدٌن ما فعله الدٌن فمد فرق بٌنه وبٌن الملة والشرٌعة ، فإن الملة والشرٌع
 .(2)العباد عن أمره"

ولوله تعالى : }ِملَّتَُهْم{، "فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة فً اللفظ بدلٌل إضافتها إلى ضمٌر   
هم علمهم ، وسمعت علٌهم حدٌثهم ، ٌعنً علوم -مثبل  -الكثرة ، كما تمول : أخذت عن علماء أهل المدٌنة 

 .(1)وأحادٌثهم"
 .(5)وأخرج الثعلبً عن ابن عباس، فً لوله تعالى:}ِملَّتَُهم{، لال: "دٌنهم"  
لال ابن عطٌة:" والملة الطرٌمة، ولد اختصت اللفظة بالشرابع والدٌن، وطرٌك ممل أي لد أثر المشً  

 .(ٓٔ)فٌه"

                                                             

 . 5ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .1ٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٗٙ(تفسٌر السعدي:ٖ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر النسفً:ٗ)
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:٘)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر:ٙ)
 .5ٗ-5ٖ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .5ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 1)
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:5)
 .ٕٗٓ/ٔالوجٌز:( المحرر ٓٔ)
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 واختلؾ فً أصل )الملة( فً اللؽة على ألوال:  
 . (ٔ)ابن عباسأحدها: الدٌن، لاله 

 :(ٕ)وفً سبب تسمٌة الدٌن بالملة لوالن  
، أي: ٌُملَى على المدعّوِ إلٌه" ًَ الدٌُن ملّةً؛ ألنه ٌَُملُّ  .(ٖ)المول األول: أنه "سَُم

اق المول الثانً: أن "الملّة: )فِْعلةٌ( من َملَّه ٌُملّه، إذا ألماه فً الرماد الحار، ُجِعلَْت اسًما للدٌن؛ لما فٌه من مش
 .(ٗ)تخرج عن لضٌة"

 . (٘)الثانً: السنّة والطرٌمة. لاله الزجاج
 .(ٙ)ومنه )الَملة(، "أي: الموضع الذي ٌختبز فٌه، ألنها تَإثر فً مكانها كما ٌَإثِّر فً الطرٌك" 
ولد اختلؾ العلماء فً توارث الكفار بعضهم من بعض، كالٌهود مع النصارى أو المجوس، على   

 :(2)ألوال

 األول : أن الكفر بجمٌع نحله ملة واحدة.المول 
لال المرطبً: " تمسن بهذه اآلٌة جماعة من العلماء منهم أبو حنٌفة والشافعً وداود وأحمد بن حنبل    

ًَ ِدٌِن{  على أن الكفر كله ملة واحدة ، لموله تعالى : }ِملَّتَُهْم{ فوحد الملة ، وبموله تعالى : }لَكُْم ِدٌنُكُْم َوِل
على أن المراد به اإلسبلم والكفر ، بدلٌل  (1)[ ، وبموله علٌه السبلم : "ال ٌتوارث أهل ملتٌن"ٙفرون : ]الكا

 .(ٓٔ) "(5)لوله علٌه السبلم : "ال ٌرث المسلم الكافر"
وهذا المول رواٌة   المول الثانً : أن الكفر ملل متعددة ، ال ٌرث أهل كل ملة من أهل الملة األخرى.

و المول الثانً للمالكٌة، إذ ذهب مالن وأحمد فً الرواٌة األخرى إلى أن الكفر ملل ، فبل ٌرث عن أحمد ، وه
 .(ٕٔ()ٔٔ)الٌهودي النصرانً ، وال ٌرثان المجوسً ، أخذا بظاهر لوله علٌه السبلم : "ال ٌتوارث أهل ملتٌن"

 والمول الثانً هو الراجح. وهللا تعالى أعلم.  
ِ هَُو اْلُهَدى{]البمرة: لوله تعالى : }لُْل إِنَّ    [،  " أي: لٌس الهدى ما أنتم علٌه؛ بل إن هدى ٕٓٔهَُدى َّللاَّ

 .(ٖٔ)هللا وحده هو الهدى"
 .(ٗٔ)لال ابن عباس: "ٌرٌد أن الذي أنت علٌه هو دٌن هللا الذي رضٌه"  

                                                             

 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .1ٕ٘/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٕٕٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٕ)
 . 1ٕ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 . 1ٕ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٕٕٓ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .ٕٕٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٙ)
 .5ٗ-5ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً:2)
، 5ٕٔ/ٕ، وابن ماجة 5ٕٔٔ، كتاب الفرابض: باب هل ٌرث المسلم الكافر حدٌث 1ٕٖ/ٖ، وأبو داود 21ٔ/ٕ(أخرجه أحمد 1)

، وابن الجارود 2ٖٔ، وسعٌد بن منصور فً سننه رلم 2ٖٕٔكتاب الفرابض: باب مٌراث أهل اإلسبلم من أهل الشرن حدٌث 
، كتاب 1ٕٔ/ٙ، والٌهمً 1ٕ/٘، وابن عدي فً الكامل ٕ٘بض: حدٌث ، كتاب الفرا2٘/ٗ، والدار لطنً 5ٙ2فً المنتمى رلم 

بتحمٌمنا، والخطٌب فً تارٌخ بؽداد  -25ٗ/ٗالفرابض: باب ال ٌرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم، والبؽوي فً شرح السنة 
لنبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ال ٌتوارث ، كلهم من طرٌك عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده أن ا2ٕٔ/5، وابن عبد البر فً التمهٌد 5ٕٓ/٘

، فمال: رواه أبو داود والنسابً وابن ماجة والدار ٖ٘/ٕأهل ملتٌن شًء" والحدٌث صححه ابن الملمن فً خبلصة البدر المنٌر 
 .لطنً من رواٌة عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده، وإسناد أبً داود والدار لطنً إسناد صحٌح

، وسنن 2ٖٓ/ٗ(:ص2ٕٓٔ، وسنن الترمذي)ٖٖٕٔ/ٖ(:صٗٔٙٔ، وصحٌح مسلم)1ٕٗٗ/ٙ(:ص1ٖٖٙالبخاري)( صحٌح 5)
 .5ٔٔ/ٕ(:ص2ٕ5ٕ، وسنن ابن ماجة)ٕ٘ٔ/ٖ(:ص5ٓ5ٕأبً داود)

 .5ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 ( سبك تخرٌجه فً المول األول.ٔٔ)
 .5ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٕٔ)
 .ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 ، وهذا لعله من رواٌة عطاء.1ٕٙ/ٖ، والتفسٌر البسٌط:ٕٓٓ/ٔواحدي فً الوسٌط: ( ذكره الٗٔ)



ٖٖ5 

 

ٖٖ5 

 

 .(ٔ)لال ابن أبً زمنٌن: " ٌعنً : اإلسبلم الذي أنت علٌه"  
 .(ٕ)الذي دعا إلٌه وهدى إلٌه هو الطرٌك، أي طرٌك الحك" لال الزجاج:" أي الصراط  
 (ٖ)لال الصابونً:" أي لل لهم ٌا دمحم إِن اإِلسبلم هو الدٌن الحك وما عداه فهو ضبلل"  
لال المرطبً: "أي: ما أنت علٌه ٌا دمحم من هدى هللا الحك الذي ٌضعه فً للب من ٌشاء هو الهدى   

 من الشرٌعة المنسوخة والكتب المحرفة.( ٗ)هإالء"الحمٌمً ، ال ما ٌدعٌه 
لال أبو السعود: " أي لل ردا علٌهم إن هدى هللا الذي هو اإلسبلم هو الهدى بالحك والذي ٌحك وٌصح أن 

 .(٘)ٌسمى هدى، وهو الهدى كله لٌس وراءه هدى، وما تدعون إلٌه لٌس بهدى، بل هو هوى"

[، " أي ولبن ساٌرتهم على آرابهم الزابفة وأهوابهم ٕٓٔأَْهَواَءهُْم{]البمرة:لوله تعالى : }َولَبِِن اتَّبَْعَت   
 .(ٙ)الفاسدة"

 .(2)لال النسفً:" أي ألوالهم التً هً أهواء وبدع" 

 .(1)لال ابن أبً زمنٌن:" ٌثبته بذلن ؛ ولد علم هلالج لج أنه ال ٌتبع أهواءهم"  
عنهم بمضٌة شهوات أنفسهم، وهً التً عبر عنها فٌما لبل  لال أبو السعود:" أي آراءهم الزابؽة الصادرة 

بملتهم إذ هً التً ٌنتمون إلٌها، وأما ما شرعه هللا تعالى لهم من الشرٌعة على لسان األنبٌاء علٌهم الصبلة 
 .(5)والسبلم وهو المعنى الحمٌمً للملة، فمد ؼٌروها تؽٌٌرا"

، ولو حمل على (ٓٔ)ل ، ولما كانت مختلفة جمعتو)األهواء( جمع )هوى(، كما تمول : جمل وأجما  
 .(ٔٔ)أفراد الملة لمال هواهم 

لم ٌكن لٌرضٌهم منه إال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" ِإنما جمع ولم ٌمل )هواهم(، ألن جمٌع الفرق ممن خالؾ النبً  
 .(ٕٔ)أتباع هواهم"

 .(ٖٔ)ة واإلمهال"لال الواحدي:" وأراد بهذا: ما ٌدعونه إلٌه من المهادن 

 :(ٗٔ)وفً هذا الخطاب وجهان  
أحدهما : أنه للرسول ، لتوجه الخطاب إلٌه. والمعنى:" إلن صلٌت نحو لبلتهم بعد الذي جاءن من العلم فً  

 .(٘ٔ)التحوٌل إلى الكعبة"
 .(ٙٔ)لال المرطبً: " فٌه تؤدٌب ألمته، إذ منزلتهم دون منزلته"  

معصوم، والمعنى:" فمد علمتم أن محمًدا لد جاءكم  -ملسو هيلع هللا ىلص-به أمته، ألن الرسولوالثانً : أنه للرسول والمراد 
 .(ٔ)بالحك والصدق، فبل تتبعوا أهواء الكافرٌن، فبل ٌكوَن لكم من دونً ولً وال نصٌر"

                                                             

 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن زمنٌن:ٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .ٖٓ/ٕ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .5ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:٘)
 .1ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر النسفً:2)
 .2٘ٔ/ٌٔر ابن أبً زمنٌن: ( تفس1)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:5)
 .ٕٗٓ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:ٓٔ)
 . 5ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ( معانً المرآن:ٕٔ)
 .1ٕٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
 .12ٕ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 5ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
 .12ٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘ٔ)
 . 5ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙٔ)



ٖٗٓ 

 

ٖٗٓ 

 

 . (ٕ)لال ابن عطٌة:" فهذا شرط، خوطب به النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وأمته معه داخلة فٌه"  
[، أي:" بعدما ظهر لن الحك بالبراهٌن الساطعة ٕٓٔلوله تعالى:} بَْعَد الَِّذي َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم{]البمرة:  

 .(ٖ)والحجج الماطعة"
 .(ٗ)لال أبو السعود:" أي الوحً أو الدٌن المعلوم صحته" 

بالبراهٌن الواضحة لال النسفً:" أي من العلم بؤن دٌن هللا هو اإلسبلم أو من الدٌن المعلوم صحته   
 .(٘)والحجج البلبحة"

 .(ٙ)لال الواحدي:أي" دٌن هللا هو اإلسبلم، ولٌل: من العلم أنهم على الضبللة" 
لال ابن عثٌمٌن:" ٌشٌر إلى الوحً الذي جاء إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص سواء كان المرآن، أو السنة؛ فالذي جاء إلى  

 .(2)م"ِعل -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول 
لال الثعلبً:أي:" بعد الذي جاءن من العلم البٌان بؤن دٌن هللا هو اإلسبلم ولبلة إبراهٌم علٌه السبلم هً  

 .(1)الكعبة"

وكان أحمد بن حنبل ٌكفّر من ٌمول: "المرآن مخلوق، فمٌل : بم كفرته ؟ فمال : بآٌات من كتاب هللا   
[، والمرآن من علم هللا، فمن زعم أنه ِ٘ٗٔمْن بَْعِد َما َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم{ ]البمرة :  تعالى : }َولَبِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءهُمْ 

 .(5)مخلوق فمد كفر"
ٍ َواَل نَِصٌٍر{]البمرة:  ًّ ِ ِمْن َوِل [، " أي لٌس لن من ٌحفظن أو ٌدفع عنن عمابة ٕٓٔلوله تعالى:} َما لََن ِمَن َّللاَّ

 .(ٓٔ)األلٌم"
 .(ٔٔ): "لٌس لن من جهته العزٌزة من ولً ٌلً أمرن عموما وال نصٌر ٌدفع عمابه"لال أبو السعود: أي 
لال ابن عثٌمٌن:أي:" ما أحد ٌتولى حفظن سوى هللا عّز وجّل، وال أحد ٌتولى نصرن، فٌدفع عنن الشر سوى  

 .(ٕٔ)هللا عّز وجّل"
والمعونة، و}َنِصٌٍر{، بناء مبالؽة فً اسم لال ابن عطٌة:" )الولً(: الذي ٌتولى اإلصبلح والحٌاطة والنصر  

 .(ٖٔ)الفاعل من نصر"
لال السعدي:" فهذا فٌه النهً العظٌم، عن اتباع أهواء الٌهود والنصارى، والتشبه بهم فٌما ٌختص به دٌنهم،  

ال بخصوص والخطاب وإن كان لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإن أمته داخلة فً ذلن، ألن االعتبار بعموم المعنى 
 .(ٗٔ)المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ، ال بخصوص السبب"

إن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم وأتعب نفسه فً طلب ما -ملسو هيلع هللا ىلص-لال الشوكانً:  "وعٌد شدٌد لرسول هللا  
أهوٌة أهل الملل ٌوافمهم وٌحتمل أن ٌكون تعرٌضا ألمته وتحذٌرا لهم أن ٌوالعوا شٌبا من ذلن أو ٌدخلوا فً 

وٌطلبوا رضا أهل البدع وفً هذه اآلٌة من الوعٌد الشدٌد الذي ترجؾ له الملوب وتتصدع منه األفبدة ما 

                                                                                                                                                                                                       

 .12ٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٔ)
 .ٕٗٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕ)
 .1ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر النسفً:٘)
 .1ٕٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٙ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:1)
 . 5ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 5)
 .1ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٔٔ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٕٗٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٖٔ)
 .ٗٙ( تفسٌر السعدي:ٗٔ)



ٖٗٔ 

 

ٖٗٔ 

 

ٌوجب على أهل العلم الحاملٌن لحجج هللا سبحانه والمابمٌن ببٌان شرابعه ترن الدهان ألهل البدع المتمذهبٌن 
لمإثرٌن لمحض الرأي علٌهما فإن ؼالب هإالء وإن أظهر بمذاهب السوء التاركٌن للعمل بالكتاب والسنة ا

لبوال وأبان من أخبلله لٌنا ال ٌرضٌه إال اتباع بدعته والدخول فً مداخله والولوع فً حبابله فإن فعل العالم 
ذلن بعد أن علمه هللا من العلم ما ٌستفٌد به أن هدى هللا هو ما فً كتابه وسنة رسوله ال ما هم علٌه من تلن 

لبدع التً هً ضبللة محضة وجهالة بٌنة ورأي منهار وتملٌد على شفا جرؾ هار فهو إذ ذان ما له من هللا ا
 .(ٔ)من ولً وال نصٌر ومن كان كذلن فهو مخذول ال محالة وهالن ببل شن وال شبهة"

وجه ٌدل على لال الرازي: وهذه اآلٌة " فٌها داللة على أن اتباع الهوى ال ٌكون إال باطبل، فمن هذا ال  
بطبلن التملٌد، فٌها داللة على أنه ال شفٌع لمستحك العماب ألن ؼٌر الرسول إذا اتبع هواه لو كان ٌجد شفٌعا 

 .(ٕ)ونصٌرا لكان الرسول أحك بذلن وهذا ضعٌؾ، ألن اتباع أهوابهم كفر، وعندنا ال شفاعة فً الكفر"
 الفوابد:

 ون عن أحد إال إذا اتبع دٌنهم.بٌان عناد الٌهود، والنصارى، حٌث ال ٌرض -ٔ
ومنها: أن الكفر ملة واحدة؛ لموله تعالى: } ملتهم {؛ وهو باعتبار مضادة اإلسبلم ملة واحدة؛ أما باعتبار  -ٕ

أنواعه فإنه ملل: الٌهودٌة ملة؛ والنصرانٌة ملة؛ والبوذٌة ملة؛ وهكذا بمٌة الملل؛ ولكن كل هذه الملل باعتبار 
 والملل أنواعاً. تعتبر ملة واحدة؛ ألنه ٌصدق علٌها اسم الكفر؛ فتكون جنساً،مضادة اإلسبلم 

ومنها: أن ما عدا هدى هللا ضبلل؛ لال هللا تعالى: }فماذا بعد الحك إال الضبلل فؤنى تصرفون{ ]ٌونس:  -ٖ
 [ ؛ فكل ما ال ٌوافك هدى هللا فإنه ضبلل؛ ولٌس ثمة واسطة بٌن هدى هللا، والضبلل.ٕٖ

نها: أن ما علٌه الٌهود والنصارى لٌس دٌناً؛ بل هو هوى؛ لموله تعالى: } أهواءهم {؛ ولم ٌمل ملتهم كما وم -ٗ
فً األول؛ ففً األول لال تعالى: } ولن ترضى عنن الٌهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم{؛ ألنهم ٌعتمدون 

ملة؛ بل هوى؛ ولٌسوا على هًدى؛ إذ لو  أنهم على ملة، ودٌن؛ ولكن بٌَّن هللا تعالى أن هذا لٌس بدٌن، وال
كانوا على هدى لوجب على الٌهود أن ٌإمنوا بالمسٌح عٌسى بن مرٌم؛ ولوجب علٌهم جمٌعاً أن ٌإمنوا بدمحم 

-علٌهم الصلوات والسبلم -ملسو هيلع هللا ىلص؛ لكن دٌنهم هوى، ولٌس هًدى؛ وهكذا كل إنسان ٌتبع ؼٌر ما جاءت به الرسل 
 ؛ فإن ملته هوى، ولٌست هًدى.، وٌتعصب له

ومن فوابد اآلٌة: أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أشد ضبللة؛ لموله تعالى: } ولبن اتبعت أهواءهم بعد  -٘
 الذي جاءن من العلم... { اآلٌة.

ومنها: أنن إذا اتبعت ؼٌر شرٌعة هللا فبل أحد ٌحفظن من هللا؛ وال أحد ٌنصرن من دونه، حتى لو كثر  -ٙ
لجنود عندن؛ ولو كثرت الشَُرط؛ ولو اشتدت الموة؛ ألن النصر والوالٌة تكون بالهداٌة باتباع هدى هللا عّز ا

[ 1ٕوجّل، كما لال تعالى: }الذٌن آمنوا ولم ٌلبسوا إٌمانهم بظلم أولبن لهم األمن وهم مهتدون{ ]األنعام: 
 فاألمن إنما ٌكون باإلٌمان، وعدم الظلم.

، وال نصٌر فبل تتعلك  ومنها: أنه ٌجب -2 ًّ تعلك الملب باهلل خوفاً، ورجاًء؛ ألنن متى علمت أنه لٌس لن ول
 إال باهلل؛ فبل تعلك للبن أٌها المسلم إال بربن.

ومن الفوابد: أن العموبات إنما تمع على العبد بعد أن ٌؤتٌه العلم، وأما الجاهل فبل عموبة علٌه، وهذا األصل  -1
 تعددة، منها : ٌشهد له آٌات كثٌرة م

 [.1ٕٙلوله تعالى }َربََّنا ال تَُإاِخْذنَا إِْن نَِسٌَنا أَْو أَْخَطؤْنَا َربََّنا{]البمرة: -
َدْت لُلُوبُكُْم {]األحزاب: - ٌْكُْم ُجنَاٌح فٌَِما أَْخَطؤْتُْم بِِه َولَِكْن َما تَعَمَّ ٌَْس َعلَ  [.٘ولوله تعالى }َولَ
بٌَِن َحتَّى نَْبَعَث َرُسوالً{]اإلسراء:ولوله تعالى }َوَما كُنَّا  -  [ .ُ٘ٔمعَذِّ
ٌِْهْم آٌَاتِنَا َوَما كُ  - َها َرسُوالً ٌَتْلُو َعلَ نَّا ُمْهِلِكً اْلمَُرى ولوله تعالى:}َوَما َكاَن َربَُّن ُمْهِلَن اْلمَُرى َحتَّى ٌَْبَعَث ِفً أُّمِ

  [.5٘إِالَّ َوأَْهلَُها َظاِلُموَن{]المصص:
 

                                                             

 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الفتح المدٌر: ٔ)
 .ٖٓ/ٗ( تفسٌر الرازي: ٕ)



ٖٕٗ 

 

ٖٕٗ 

 

على سٌدنا دمحم بحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا نسؤله س
 آله وصحبه وسلم.على و

-------------------------- 
وبداٌته  ،بإذن هللا تعالى الرابع الجزءالتفسٌر بفضل من هللا وإحسان، وٌلٌه  من الثالث الجزءانتهى 

 «.البمرة»( من سورة  ٕٔٔتفسٌر اآلٌة )

 
 
 


